
UCHWAŁA NR XVIII.94.2016
RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015 – 2025”

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 
1515, 1890) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Strategię Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015 - 2025” w brzmieniu określonym w  
załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr LIII/289/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 września 2010 r. w sprawie 
przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2010 – 2017”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Tomasz Cichoń
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WPROWADZENIE 

 

Strategia rozwoju lokalnego jest dokumentem o charakterze programowym, który 

stanowi narzędzie wspierania pozytywnych zmian oraz niwelowania barier rozwojowych 

wspólnoty lokalnej. Jest jednocześnie wyrazem polityki rozwoju, przyjmowanej w drodze 

partycypacji społecznej, w której uczestniczą przedstawiciele sektora publicznego, 

społecznego i biznesowego. Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015-2025 jest 

dokumentem spełniającym wskazane cechy. Przyjęte ustalenia i wytyczne operacyjne 

stanowią podstawę do wyboru i realizacji zadań w procesie rozwoju społeczno-

gospodarczego i przestrzennego gminy. Realizacja zakładanych celów i wdrażanie przyjętych 

kierunków interwencji powinno się odbywać poprzez podejmowanie konkretnych projektów 

i przedsięwzięć samorządu oraz jego partnerów.  

Głównym celem niniejszej Strategii jest umożliwienie gminie osiągnięcia trwałego 

i dynamicznego rozwoju przy wykorzystaniu jej mocnych stron oraz szans wynikających 

z uwarunkowań zewnętrznych. Strategia jest dokumentem, który w znaczący sposób 

powinien wpływać na tempo oraz kierunki rozwoju gospodarczego, społecznego 

i przestrzennego gminy. Zawiera dogłębną i wielowymiarową analizę stanu istniejącego, 

a następnie wskazuje cele i kierunki, które do roku 2025 mogą zostać osiągnięte. W ramach 

prac nad strategiczną częścią dokumentu wykorzystano następujące elementy: 

 wnioski z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej gminy, w tym wyników: 

 analizy dokumentów źródłowych z zakresu polityki społecznej, gospodarczej 

i przestrzennej gminy Ujazd, powiatu strzeleckiego, województwa opolskiego; 

 badań potrzeb i preferencji mieszkańców w zakresie polityki rozwoju w odniesieniu 

do gminy; 

 inwentaryzacji urbanistycznej; 

 wnioski z badań warsztatowych, w których uczestniczyli przedstawiciele władzy oraz 

społeczności lokalnej; 

 wyniki analizy SWOT i TOWS; 

 rekomendacje dla wyzwań i celów rozwojowych wynikające z polityki miejskiej 

i regionalnej Polski; 

 rekomendacje dla określenia mierników realizacji Strategii Rozwoju Gminy. 

Badania prowadzono w okresie: listopad 2015 roku – luty 2016 roku, wykorzystując 

metody jakościowe i ilościowe oraz pośrednie i bezpośrednie. Głównymi źródłami informacji 

były: materiały źródłowe, publiczne dane statystyczne, wywiady bezpośrednie, warsztaty 

strategiczne oraz ankiety.   

Wartym podkreślenia jest fakt dostosowania Strategii Rozwoju Gminy Ujazd na lata 

2015-2025 do współczesnych założeń i wyzwań polityki rozwoju. Ustalenia przyjęte 

w Strategii wpisują się w system zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym w Polsce. 

Z tego względu zawarte w niej cele korespondują z celami rozwojowymi województwa 

opolskiego oraz obszaru funkcjonalnego, do którego struktury należy gmina (Kędzierzyńsko- 

Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny). Sytuacja ta stwarza w przyszłości możliwość 

realizacji wspólnych projektów, co jest bardzo istotne w przypadku gmin położonych 

w obrębie zespołów aglomeracyjnych, jak i nowych zasad pozyskiwana środków unijnych 

w latach 2014-2020. Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015-2025 uwzględnia także 

wytyczne i rekomendacje, płynące z dokumentów nadrzędnych, jak Krajowa Strategia 

Rozwoju Regionalnego 2010-2020 Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, zaktualizowane 
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dokumenty europejskie (Europa 2020), krajowe (Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju do 

2030 r;, Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju do 2020 r;, Koncepcja Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 2030 r.) i regionalne, w tym Strategia Rozwoju Województwa 

Opolskiego na lata 2015-2020. Ustalenia zawarte w niniejszej Strategii są także zgodne ze 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujazd, które 

jest podstawą polityki przestrzennej w gminie.  

Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015-2025 została przygotowana 

z zastosowaniem metody partycypacyjno-eksperckiej. Wykorzystano tzw. trójkąt współpracy: 

ekspertów – przedstawicieli władz lokalnych – przedstawicieli społeczeństwa. Metoda 

ekspercka polegała na pracy specjalistów (ekspertów) ds. programowania strategicznego 

i rozwoju lokalnego. Partycypacyjny wymiar prac dotyczył wykorzystania wiedzy, 

umiejętności i kwalifikacji pracowników instytucji samorządowych i publicznych oraz 

przedstawicieli społeczności lokalnej (radnych, lokalnych liderów, przedstawicieli lokalnych 

organizacji społecznych i inicjatyw obywatelskich, przedsiębiorców). Trójkąt współpracy 

jako metoda włączania do prac nad opracowaniem, wdrażaniem, ewaluacjami aktualizacja 

strategii rozwoju zapewnia szeroki udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 

strategicznych dla rozwoju gminy, jak również możliwość wpływania przez mieszkańców na 

realizowane działania oraz wysoki poziom konsultacji społecznych.  

Zapisy wypracowane w toku współpracy różnych środowisk, mają w perspektywie 

prowadzić do podejmowania wspólnych decyzji koncepcyjnych, organizacyjnych 

i finansowych, zmierzających do kompleksowego wykorzystywania możliwości 

rozwojowych gminy oraz niwelowania barier rozwoju. Jest to istotne, gdyż przewidywane 

instrumenty realizacji polityki rozwoju w latach 2014-2020 wymagają podejmowania 

współpracy i skoordynowania działań przez samorządy, społeczność lokalną, podmioty 

prywatne i organizacje pozarządowe w zakresie realizacji zadań publicznych na rzecz 

mieszkańców, turystów, inwestorów, przedsiębiorców i innych uczestników rozwoju gminy.  
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1. POŁOŻENIE  GEOGRAFICZNE JAKO WARUNEK ROZWOJU   

1.1. Podstawowe informacje o gminie 

Gmina Ujazd jest gminą miejsko-wiejską, której centralną jednostką administracyjną 
jest miasto Ujazd. Obszar całej gminy zajmuje powierzchnię 84 km2, co stanowi 11% 
powierzchni powiatu i ok. 0,9% powierzchni województwa. Miasto liczy 1723 
mieszkańców i jest najmniejszym w województwie opolskim. W strukturze 
administracyjnej, poza miastem wyodrębnia się 9 sołectw: Olszowa, Klucz, Zimna 
Wódka, Sieroniowice, Balcarzowice, Nogowczyce, Jaryszów, Stary Ujazd i Niezdrowice, 
a w ich obszarze dodatkowo 3 osady: Janków, Komorniki, Księży Las oraz 7 przysiółków: 
Buczki, Ferdynand, Grzeboszowice, Kolonia Jaryszów, Kopanina, Wesołów, Wydzierów 
(rys. 1).  

Rysunek 1 Położenie administracyjne gminy Ujazd  

Źródło: Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  

Gminy Ujazd, s. 211 

 

W wymiarze demograficzno-społecznym gmina pełni rolę małego ośrodka, liczącego 
w 2014 roku 6340 mieszkańców. Dominujący udział pełni ludność wiejska. 
Charakterystyczną cechą jest dwujęzyczność (j. polski i j. niemiecki), która wynika 
z zamieszkiwania na terenie gminy mniejszości niemieckiej. Cecha ta wpłynęła na 

                                                        
1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL.226.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe, z dnia 24 kwietnia 2014 r. 
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możliwość zastosowania języka mniejszości jako języka pomocniczego, który 
uwidacznia się np. w stosowaniu nazw miejscowości w obu językach, a także może być 
używany w kontaktach z organami gminy oraz w postępowaniu sądowym pierwszej 
instancji2.  

Jako ośrodek lokalny pełni przede wszystkim funkcje endogeniczne. 
W szczególności są to: mieszkaniowa, administracyjna i usług społecznych – 
w podstawowym zakresie. Egzogeniczny charakter pełnionych funkcji uwidacznia się 
w zakresie działalności przemysłowej, a wynika z dostępności gminy do autostrady A4 
poprzez dwa węzły autostradowe zlokalizowane na jej obszarze.  

W wymiarze przestrzennym na uwagę zasługuje dobrze zachowana architektura 
urbanistyczna. Jest ona widoczna zarówno w mieście, które wyróżnia staromiejski układ 
urbanistyczny z zabytkową zabudową o charakterze małomiasteczkowym oraz na 
terenach wiejskich, które cechują się wyraźnymi historycznymi założeniami 
ruralistycznymi3.  

1.2. Położenie administracyjne i jego konsekwencje 

Położenie geograficzne rozpatrywane jest w trzech aspektach, tj. położenia 
matematycznego, administracyjnego i fizyczno-geograficznego.  

Z punktu widzenia analizy strategicznej istotne jest położenie administracyjne oraz 
fizyczno-geograficzne, gdyż rodzą one skutki stanowiące uwarunkowania 
perspektywicznego rozwoju.  

Gmina Ujazd administracyjnie przynależy do województwa opolskiego i powiatu 
strzeleckiego. Położona jest w południowo-wschodniej części województwa i od strony 
wschodniej graniczy bezpośrednio z województwem śląskim, w tym gminami Toszek 
i Rudziniec. Poprzez pozostałe granice administracyjne sąsiaduje z gminami: Leśnica (od 
zachodu), Strzelce Opolskie (od północy) i Kędzierzyn-Koźle (od południa 
i południowego zachodu). 

Przynależność administracyjna jest tożsama z samorządową. Oznacza to, że gmina 
realizując własną politykę rozwoju winna się wpisywać w strategiczne kierunki polityki 
przestrzennej i społeczno-gospodarczej województwa opolskiego. Kierunki rozwoju 
ponadlokalnego, w które powinna się wpisywać strategia rozwoju gminy Ujazd 
szczegółowo omówiono w rozdziale 8. Istotnym elementem mającym wpływ na 
prowadzenie polityki rozwoju niniejszej gminy jest jej przynależność do Kędzierzyńsko-
Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego (K-S SOF). Obszar ten został 
ustanowiony dobrowolnie przez sąsiadujące gminy i powiaty i przyjął postać realnego, 

partnerskiego i efektywnego współdziałania wszystkich podmiotów rozwoju – zarówno 

w układzie pionowym, jak i poziomym. Jego jednostką centralną jest miasto Kędzierzyn-

Koźle. Celem powołania K-S SOF jest zwiększenie elastyczności rynków pracy 

i uniezależnienie ich od bieżącej koniunktury gospodarczej, a także poprawa atrakcyjności 

obszaru jako miejsca zamieszkania, a podstawowym kierunkiem działań dotyczących 

                                                        
2 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie 
Urzędowego Rejestru Gmin, w których używany jest język pomocniczy.  
3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujazd, Załącznik nr 1 do 
Uchwały Nr XL.226.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe, z dnia 24 kwietnia 2014 r. 
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obszarów funkcjonalnych jest rozwijanie kultury współpracy jednostek samorządu (szczerzej 

na temat konsekwencji dla gminy Ujazd w rozdziale 8). 

Dodatkowe skutki dla polityki rozwoju gminy wywołuje jej położenie względem 
jednostek sąsiednich, poprzez konieczność uwzględniania potencjału i zagrożeń 
otoczenia oraz możliwość podejmowania współpracy. 

Spośród jednostek sąsiadujących z Ujazdem istotne znaczenie mają dwa ośrodki 
miejskie, dla których gmina Ujazd stanowi obszar podmiejski. W tym kontekście dużą 
rolę pełni Kędzierzyn-Koźle, jako ośrodek stanowiący miejsca pracy, nauki czy realizacji 
potrzeb społecznych poprzez szeroką ofertę usługową. Mieszkańcy gminy Ujazd 
sąsiadując z relatywnie dużym ośrodkiem miejskim podlegają procesom ciążenia do 
tego ośrodka. Drugim ważnym ośrodkiem oddziałującym na procesy rozwoju 
w omawianej gminie są Strzelce Opolskie będące jej miastem powiatowym. Skutkuje to 
powiązaniami formalno-prawnymi Ujazdu z Strzelcami Opolskimi, które także wywołują 
powiązania funkcjonalne między tymi ośrodkami. Istotne jest, że Ujazd jest w strefie 
wpływów obu większych ośrodków. Sąsiedztwo z pozostałymi gminami jest w zakresie 
powiązań funkcjonalno-przestrzennych zrównoważone.  

1.3. Położenie fizyczno-geograficzne 

Położenie fizyczno-geograficzne rozpatrywane jest z punktu widzenia lokalizacji 
względem krain geograficznych. Jego konsekwencją są uwarunkowania środowiskowe 
rozwoju gminy, które obejmują między innymi walory krajobrazowe, warunki 
klimatyczne, zasoby surowcowe, stosunki wodne. 

Gmina Ujazd położona jest w strefie styku dwóch typów regionów fizyczno-
geograficznych Polski. Północny obszar gminy zlokalizowany jest na terenie 
mezoregionu Chełm, który typologicznie należy do Wyżyny Śląskiej (tj. część prowincji 
Wyżyny Polskie). Południowa część gminy położona jest natomiast w obszarze Kotliny 
Raciborskiej, która stanowi element Niziny Śląskiej (tj. część Nizin Środkowopolskich). 
Oba typy krain geograficznych rozdzielone są linią uskoku tektonicznego Toszek, który 
przebiega od okolic Krapkowic do Sieroniowic.  

Położenie gminy na styku dwóch zróżnicowanych krain geograficznych skutkuje 
przede wszystkim zmiennością ukształtowania powierzchni oraz innych cech 
przyrodniczych i różnorodnością krajobrazu. Występują formy typowe dla wyżyn i nizin. 
Ich charakterystykę i konsekwencje szczegółowo omówiono w rozdziale 2.  

1.4. Dostępność komunikacyjna   

Ocena położenia geograficznego związana jest z dostępnością komunikacyjną. 
O warunkach rozwoju każdego obszaru decyduje w dużym stopniu możliwość 
uczestniczenia w wymianie dóbr, ludzi, kapitału czy informacji, nawiązywania 
współpracy społecznej, kulturowej i gospodarczej. Jednym z kluczowych warunków dla 
tych procesów jest dostępność gminy z otoczenia, nazywana także dołączalnością.  

Gmina Ujazd skomunikowana jest z otoczeniem w dobrym stopniu, ponieważ 
przebiegają na jej terenie drogi kołowe różnych klas zapewniające dostępność 
w przestrzeni lokalnej, regionalnej i krajowej. Ciągiem komunikacyjnym o najwyższej 
klasie na terenie gminy, łączącym ją z przestrzenią kraju jest autostrada A4 wraz 
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z dwoma węzłami komunikacyjnymi: ,,Olszowa’’ i ,,Nogowczyce’’. Ponadto przez gminę 
przebiegają dwie drogi krajowe (nr 88 i 40), droga wojewódzka nr 426 oraz 10 dróg 
powiatowych. Sieć komunikacyjną uzupełniają drogi gminne, które zapewniają 
dostępność w wymiarze lokalnym.  

Bliskie położenie gminy względem Kędzierzyna-Koźle, Strzelec Opolskich oraz miast 
Górnego Śląska dodatkowo umożliwia korzystanie z warunków komunikacyjnych tych 
ośrodków. Stanowią one istotne na mapie regionu węzły drogowe i kolejowe.  
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2. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

2.1. Ukształtowanie powierzchni  

Ukształtowanie powierzchni gminy jest konsekwencją jej położenia fizyczno-
geograficznego.  

W północnej części gminy, na terenie miejscowości Olszowa, Klucz, Zimna Wódka, 
Sieroniowice i częściowo Jaryszów ukształtowanie powierzchni ma charakter wyżynny, 
a dodatkowo urozmaicony jest rzeźba krasową. Charakterystycznymi formami 
ukształtowania powierzchni są w tej części gminy wąwozy i parowy, a także leje i jary 
(m.in. głęboki jar w miejscowości Klucz). Rzeźba powierzchni tej części gminy jest 
zróżnicowana, co z punktu widzenia atrakcyjności krajobrazowej jest dużym atutem. 

Południowy obszar gminy charakteryzuje się nizinnym ukształtowaniem 
powierzchni, którego główną lokalną determinantą jest forma kotlinna. Kotlina 
Raciborska ma charakter płaskiej równiny, która na terenie gminy jest wzniesiona na 
około183-184 m n.p.m.). Teren ten jest dość słabo urozmaicony, jego deniwelacje sięgają 
około 3 m. Formami różnicującymi rzeźbę powierzchni są terasy i meandry rzeczne, 
urozmaicone zagłębieniami, zakolami o podmokłej lub wypełnionej wodą powierzchni. 

Ukształtowanie powierzchni gminy Ujazd w ogólnym ujęciu jest zróżnicowane. 
Teren nachylony jest z kierunku północnego na południowy. Najwyższej położony jest 
obszar miejscowości Klucz, gdzie wysokość bezwzględna osiąga około 302-303 m .n. p. 
m., a najniżej teren dolinny w Niezdrowicach, sięgający około 185 m. n. p. m. W tym 
samym nachyleniu ukierunkowany jest spływ wód powierzchniowych i podziemnych. 

Ukształtowanie powierzchni w największym stopniu wpływa na charakter i walory 
krajobrazowe. Na terenie gminy występują kontrastujące formy krajobrazu, gdyż obecna 
jest wyrównana powierzchnia wyniesienia Chełmu o formie płaskowyżu rozcięta 
dolinami rzek. W aspekcie fizyczno-geograficznym wyróżnia się krajobraz wyżynny 
urozmaicony dodatkowo formami krasowymi oraz niziny pochodzenia 
polodowcowego4. Współczesny wizerunek krajobrazowy gminy jest także wynikiem 
zagospodarowania przestrzennego. W tym zakresie krajobraz jest zróżnicowany 
poprzez występowanie terenów rolnych, leśnych, a także mieszkaniowych 
i komunikacyjnych.   

2.2. Geologia i pedosfera  

W budowie geologicznej gminy Ujazd występują skały osadowe różnego wieku 
i pochodzenia. Najstarsze i najgłębiej zalegające (około 170 m. p.p.m.) warstwy skalne 
pochodzą z karbonu. Są to zlepieńce, mułowce i iłowce. Nie mają one szczególnego 
znaczenia dla prowadzenia górnictwa zasobów mineralnych. Warstwy te zakrywają 
pokłady piaskowca (różnego pochodzenia i struktury), margli, wapieni i dolomitów 
pochodzące z mezozoiku. Najmłodsze utwory skalne, powstałe w erze kenozoicznej 
zalegają najpłycej, a ich kolejność zalegania wynika z czasu sedymentacji. 
W trzeciorzędzie zakumulowały się na badanym terenie piaski, żwiry i iły. Skały 

                                                        
4 Richling A., Ostaszewska K., Geografia fizyczna Polski. Warszawa: PWN, 2005 
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czwartorzędowe zalegające do około 5 m. p.p.m. zostały nagromadzone w czasie 
zlodowacenia i w wyniku procesu cofania się lądolodu (proces przebiegał dwukrotnie). 
Na skutek nasuwania się lądolodu przytransportowane wraz z nim zostały warstwy 
skalne z innych obszarów. Był to materiał zróżnicowany co do składu i gramatury. 
W czasie cofania się lądolodu (czyli jego topnieniu) materiał skalny został 
zakumulowany w postaci polodowcowych form powierzchni, takich jak: moreny 
powierzchniowe i czołowe zbudowane z glin, kemy i ozy z różnoziarnistego piasku 
i żwirów, na przedpolu lądolodu powstały płaskie formy lessowe z najdrobniejszego 
piasku i pyły, a ponadto w nieuporządkowany (przypadkowy) sposób osadzone zostały 
głazy narzutowe o różnym pochodzeniu genetycznym, różnej wielkości i kształcie. 
Polodowcowe osady zakumulowane w poszczególnych formach powierzchni stanowią 
tę warstwę budowy geologicznej, która współcześnie w największym stopniu 
determinuje zagospodarowanie terenu. Jest ona dodatkowo urozmaicana warstwami 
współczesnego pochodzenia, wynikającymi z działalności prowadzonej przez człowieka. 
Współczesne warstwy skalne są przede wszystkim pochodzenia zewnętrznego, 
tworzone poprzez nasypy antropogeniczne i mechaniczne przemieszczenia 
dotychczasowego układu stratygraficznego. W procesie naturalnym powstały 
współcześnie mady w dolinach rzek i mniejszych cieków wodnych oraz muły organiczne 
tworzone w dnach zbiorników wodnych. 

Generalnie budowa geologiczna badanej gminy nie stanowi ważnego zasobu 
strategicznego, ani z punktu widzenia zasobów mineralnych, ani też dobrego podłoża 
dla powstania wysokiej klasy bonitacyjnej gleb.   

Powstanie określonych typów gleb i ich przydatność rolnicza jest ściśle uzależniona 
od rodzaju skał w podłożu mineralnym.  

Na terenie gminy Ujazd występują różnorodne gleby ze względu na typ klasy 
bonitacyjnej zależnie od ich położenia geograficznego. W północnej części gminy są 
gleby o najniższej przydatności rolniczej, w tym brunatne wyługowane i kwaśne (część 
wsi Olszowa i Zimna Wódka oraz wsie Sieroniowice i Balcarzowice), rędziny brunatne – 
o nieco wyższej przydatności rolniczej, zaliczane do kompleksu pszennego dobrego 
i wadliwego. W części południowej badanej gminy także występują gleby słabe, tj. 
bielicowe i brunatne, wyługowane, kwaśne, ukształtowane na różno strukturalnych 
piaskowcach. Gleby te zaliczane są do IV i V klasy bonitacyjnej. W strefie kontaktowej, 
centralnej części gminy, występują najlepsze gleby, powstałe na utworach lessowych, 
zaklasyfikowane do II i III klasy bonitacyjnej. Są to gleby brunatne właściwe i płowe, 
przeplatane bielicowymi i pseudobielicowymi. Odmienny typ gleb ukształtowany został 
w obszarze doliny Kłodnicy, w którym występują gleby gliniasto-pylaste, podścielone 
piaskami słabogliniastymi, tworzące kompleks tzw. mady rzecznej, lekkiej. Mimo, iż są to 
gleby o typie mad rzecznych mają relatywnie niską klasę bonitacyjną V, ponieważ 
charakteryzują się dużą przepuszczalnością i przewiewnością.  

Typy i klasy bonitacyjne gleb mają szczególne znaczenie dla możliwości rozwoju 
gospodarki rolnej. Rozkład przestrzenny jakości gleb na terenie gminy wskazuje, że 
najkorzystniejsze warunki są w centralnej części gminy. W tabeli 1 przedstawiono 
przestrzenny rozkład gleb występujących na ternach niezabudowanych, czyli 
potencjalnie możliwych do uprawy rolnej.  
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Tabela 1 Powierzchnia i struktura gruntów rolnych niezabudowanych 

L.p. 
Nazwa 

miejscowości 

Powierzchnia  
Klasa bonitacyjna gleb – udział % w strukturze 

gruntów rolnych niezabudowanych 

ogólna  
[w ha] 

gruntów rolnych 
niezabudowanych 

RII 
RIII  

klasy (a i b) 
RIV  

klasy (a i b) 
RV RVI 

1 Balcarzowice 600,45 106,87 0,00 0,10 15,93 39,21 51,62 

2 Jaryszów 705,16 390,26 0,81 220,81 94,69 66,56 7,39 

3 Klucz 551,70 228,04 7,13 211,93 8,59 0,37 0,03 

4 Niezdrowice 505,61 166,76 0,00 0,00 78,47 44,74 43,55 

5 Nogowczyce 401,92 165,59 0,00 15,27 79,32 62,23 8,77 

6 Olszowa 1 344,44 783,23 0,00 162,40 356,08 250,56 14,19 

7 Sieroniowice 652,90 505,61 0,00 11,34 79,59 247,06 167,62 

8 Stary Ujazd 855,33 720,15 398,45 316,04 5,25 0,41 0,00 

9 Zimna Wódka 1 221,96 723,56 23,58 297,55 283,52 101,16 17,74 

10 Miasto Ujazd 1 475,30 1 005,07 213,05 609,41 132,08 38,40 12,13 

 
RAZEM: 8 314,76 4 795,14 643,01 1 844,85 1 133,52 850,71 323,05 

 
% udziału - 100,00% 13,41% 38,47% 23,64% 17,74% 6,74% 

Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Ujazd5,s. 46 

 

Na terenie gminy Ujazd grunty orne niezabudowane klas bardzo dobrych (I-II) 
stanowią 13,41%, grunty średnio dobre III klasy stanowią łącznie 38,47%, grunty 
średnie IV klasy stanowią łącznie 23,64%, a klas najsłabszych tj. V i VI łącznie 24,48%. 
Zatem struktura gleb jest zróżnicowana, około połowy powierzchni gruntów rolnych 
pokrytych jest glebami dobrymi, co może warunkować wysoką wydajność produkcji 
rolnej pochodzenia uprawowego.  

2.3. Wody powierzchniowe i podziemne 

Gmina Ujazd położona jest w obrębie dorzecza Odry, na pograniczu Regionów Górnej 
Odry i Środkowej Odry. Ich rozgraniczenie stanowi wododział zlewni Kłodnicy i Małej 
Panwi. Dla obszaru dorzecza w 2011r. został opracowany i zatwierdzony Plan 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry6, stanowiący instrument 
usprawniający osiągnięcie założonych celów środowiskowych, z których 
najważniejszym jest ochrona zasobów wodnych dla przyszłych pokoleń. Niemal cały 
obszar gminy jest pokryty siecią cieków wodnych. Jedyną miejscowością, na ternie 
której nie występują cieki powierzchniowe jest wieś Olszowa. 

Główną osią sieci hydrograficznej na obszarze gminy Ujazd jest rzeka Kłodnica, 
będąca prawobrzeżnym dopływem Odry, przepływająca w południowej części gminy. 
Jest to rzeka o typie nizinnym, stąd dno jej koryta i doliny jest płaskie. Jej odcinek na 

                                                        

5 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL.226.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe, z dnia 24 kwietnia 2014 r. 
6 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, Monitor Polski z 2011r.  nr 40 poz. 451. 
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terenie Ujazdu charakteryzują starorzecza i meandry. Są one charakterystyczne 
w krajobrazie miasta Ujazd, widoczne na południe od zabudowy miasta. 

Kolejnym elementem sieci wód powierzchniowych jest Kanał Gliwicki. Przebiega on 
równolegle do Kłodnicy, bliżej dzielnicy Piaski i wsi Niezdrowice. Jest to ciek wodny 
sztucznego pochodzenia, oddany do użytku w 1941 roku. Stanowi on część śródlądowej 
drogi wodnej łączącej Gliwice z rzeką Odrą oraz część III Paneuropejskiego Korytarza 
Transportowego. Jako sztuczny ciek wodny wywołał zaburzenia w naturalnym 
przepływie wód powierzchniowych, w tym reżimie hydrologicznym Kłodnicy i innych 
mniejszych cieków wodnych. Jednocześnie nasypy i obwałowania brzegów Kanału 
stanowią lokalne panoramy widokowe.  

Kłodnica, jak i Kanał Gliwicki stanowią istotny zasób strategiczny, będący własnością 
publiczną, która jest potencjałem zasobów wodnych dla różnych celów, w tym ochrony 
przeciwpowodziowej. 

Sieć hydrograficzna uzupełniona jest mniejszymi ciekami, będącymi dopływami 
Kłodnicy. Są to: rzeka Jordan oraz cieki naturalne Jaryszówka, Jaryszowiec i Kotula (tzw. 
Potok Ligocki) wraz z licznymi krótkimi dopływami.  

Cały odcinek rzeki Jordan przebiega na terenie gminy i jest w dużym stopniu 
naturalny. Kierunek spływu jego wód jest zgodny z nachyleniem powierzchni terenu, 
rozpoczyna się na terenie wsi Klucz (w rejonie tzw. Kopidołu), a uchodzi do Kłodnicy 
w mieście Ujazd. W dolinie tej rzeki ukształtowany jest zespół rybackich stawów 
hodowlanych. Jaryszówka jest kolejnym dopływem Kłodnicy, która także płynie 
w kierunku południowym. Jej źródło znajduje się w przysiółku Buczki we wsi Zimna 
Wódka, a ujście przy południowo-wschodniej granicy gminy. Na odcinku tej rzeki 
planowana jest budowa zbiornika retencyjnego. Potok Jaryszowiec uzupełniający siec 
hydrograficzną przepływa od południowej granicy Jaryszowa do Kłodnicy w Ujeździe. 
Drugi potok Kotula, tzw. Potok Ligocki, który ma źródło we wschodniej części wsi 
Sieroniowice, przepływa w kierunku Balcarzowic i dalej do Potoku Toszeckiego leżącego 
na obszarze województwa śląskiego. W dolinie tego potoku występują naturalne 
powierzchniowe zbiorniki wodne oraz stawy hodowlane. Poza wymienionymi ciekami 
wodnymi teren gminy jest odwadniany przez liczne bezimienne cieki. Są one krótkie, 
a cześć z nich ma formę suchych cieków w czasie niskich stanów opadów 
atmosferycznych.  

Znaczenie wymienionych cieków wodnych dla rozwoju gminy wynika z ich funkcji 
retencyjnych i nawadniających, a także walorów rekreacyjnych. Zasoby wód 
powierzchniowych wykorzystywane mogą być przede wszystkim w gospodarce rolnej, 
rybactwie, ochronie przeciwpowodziowej, a także sportów wodnych i rekreacji. 

Istotnym elementem wód powierzchniowych jest zbudowany na przełomie lat 
2007/2008 sztuczny zbiornik wodny „Ujazd” na potoku Jordan. Zbiornik ten zalicza się 
do melioracji podstawowych stanowiących własność Skarbu Państwa, 
administrowanych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Jego 
podstawową funkcją jest mała retencja wodna dla celów rolniczych i ochrony 
przeciwpowodziowej. Może on jednak stanowić zbiornik wodny o funkcji rekreacyjno 
wypoczynkowej, przy odpowiednim zagospodarowaniu przestrzeni. W trakcie budowy 
zbiornika odwodniono teren położony poniżej niego, umocniono skarpy wykopów 
i nasypów, wykonano żelbetową budowlę upustową z kaskadą oraz kładkę dla pieszych 
o długości 9 m i szerokości 1,5m. 
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Istotnym, strategicznym elementem zasobów rozwoju gminy są wody podziemne. 
W przypadku badanej gminy zasoby wód podziemnych są wystarczające dla procesów 
rozwoju biologicznego flory i fauny oraz życia i działalności człowieka.  

Wody podziemne na terenie Ujazdu występują na czterech poziomach wodonośnych, 
tj. dolnego karbonu, dolnego triasu (na północy gminy) trzeciorzędu (na południu 
gminy) i czwartorzędu7. Występowanie licznych warstw wodonośnych w różnych 
utworach związane jest z uwarunkowaniami tektonicznymi, a w szczególności 
z występowaniem uskoku Toszka oddzielającego warstwy wodonośne triasu (na 
północy) od trzeciorzędu i karbonu (na południu). Najpłycej zalegają wody poziomu 
czwartorzędowego, które występują na całym obszarze gminy, w utworach piaszczysto-
żwirowych. Ich miąższość jest zróżnicowana, sięga miejscami kilkudziesięciu metrów. 
Wydajność tego poziomu jest niewielka i charakteryzuje się dużą zmiennością 10-30 
m3/h. Zwierciadło wód jest swobodne, lokalnie napięte może być w dolinie Kłodnicy pod 
warstwą namułów i mad rzecznych. Zasilanie poziomu odbywa się poprzez 
bezpośrednią infiltrację wód opadowych oraz częściowo infiltrację rzeczną. Znaczne 
nachylenie oraz zróżnicowana budowa geologiczna podłoża decyduje o dużej dynamice 
przepływu wód podziemnych tego poziomu. Pozostałe, głębsze warstwy wodonośne 
stanowią istotne w zakresie ilościowym zasoby wód, ale charakteryzują się wyższym, 
ponadnormatywnym zanieczyszczeniem związkami magnezu i siarczanami. Jednakże to 
poziom trzeciorzędowych wód jest na tym terenie głównym poziomem wodonośnym. 

Z uwagi na konieczność racjonalnego gospodarowania wodami podziemnymi, ich 
przewodność hydrauliczną, wydajność potencjalną studni oraz ryzyko zagrożenia 
zasobów wodnych, wyodrębniono dwa Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP), 
w tym: GZWP nr 335 „Krapkowice – Strzelce Opolskie” i GZWP nr 332 „Subniecka 
Kędzierzyńsko-Głubczycka”. 

GZWP 335 zajmuje powierzchnię ok. 2050 km2 i posiada zasoby dyspozycyjne 
o szacunkowej wielkości 50.000 m3/d. Średnia głębokość ujęć wynosi 100-600m. Klasa 
jakości Ic oznacza wody nieznacznie zanieczyszczone, łatwe do uzdatnienia. Wieloletnia 
eksploatacja przez głębokie studnie doprowadziła do obniżenia zwierciadła wody co 
może komplikować pobór. Zbiornik należy w części (~1000 km2) do Obszaru Wysokiej 
Ochrony (OWO). 

GZWP 332 ma powierzchnię 1350 km2, z czego 800 km2 objętych jest najwyższą 
ochroną ONO, a 1000 km2 ochroną wysoką OWO. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne 
określa się na 130.000 m3/d, a średnia głębokość ujęć wynosi 80-120m. Klasa jakości Ic 
oznacza wody nieznacznie zanieczyszczone, łatwe do uzdatnienia. Teren należący do 
ONO chroniony jest przede wszystkim ze względu na szczególną ochronę obszarów nie 
związanych bezpośrednio z terenami ujęć wodnych, ale mających długookresowy 
wpływ na kształtowanie się jakości zasobów wód podziemnych. 

Wody podziemne na terenie gminy są zaklasyfikowane do wód o stanie dobrym, 
potencjalnie niezagrożonych. Tylko w północnej części gminy (na północ od linii 
Grzeboszowice we wsi Sieroniowice - Czarnocin) występują wody potencjalnie 
zagrożone, III i IV klasy czystości8. 

                                                        
7 Hydrogeologia regionalna Polski, (red.) B. Paczyński, A. Sadurski, PIG, Warszawa 2007 
8 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujazd, Załącznik nr 1 do 
Uchwały Nr XL.226.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe, z dnia 24 kwietnia 2014 r, s. 34. 
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2.4. Warunki klimatyczne 

Warunki klimatyczne i pogodowe gminy Ujazd wynikają bezpośrednio z jej 
położenia fizyczno-geograficznego. Gmina Ujazd leży w zasięgu klimatu umiarkowanego 
przejściowego z zaznaczającym się wpływem atlantyckim. Jest to typ klimatu 
wilgotnego, ciepłego i pochmurnego w półroczu ciepłym, zaś w półroczu chłodnym 
umiarkowanie wilgotnego, umiarkowanie ciepłego i pochmurnego. Warunki 
klimatyczne i pogodowe są typowe dla województwa opolskiego i w żaden szczególny 
sposób nie wpływają na specyfikę uwarunkowań rozwoju gminy. Charakterystyczne jest 
występowanie 8 termicznych pór roku (przedwiośnie, wiosna, przedlecie, lato, polecie, 
jesień, przedzimie, zima), których najdłuższe jest lato. Generalnie obszar gminy należy 
do najcieplejszego w kraju regionu pluwiotermicznego. Cechy charakterystyczne 
warunków klimatycznych na terenie gminy to: 

 długi czas usłonecznienia (ponad 1350 godzin w roku, w tym minimum 950 godzin 
w czasie ciepłych pór roku, 200 godzin w czerwcu); 

 relatywnie wysoka średnioroczna temperatura powietrza (7-8°C), najwyższa 
w lipcu (17-17,5 °C), a najniższa w styczniu (-2;-2,5 °C); 

 przeciętna suma opadów atmosferycznych - na poziomie 650-700 mm, w tym 
w półroczu ciepłym około 400-450 mm, a w chłodnym 200-250 mm; 

 relatywnie mała liczba dni z pokrywą śnieżną (60-70 dni), czas zalegania pokrywy 
śnieżnej szacowany jest na okres 10 listopada – 10 kwietnia; 

 typowy kierunek wiatru – zachodni, a siła wiatru stosunkowo niska (nad 
powierzchnią gruntu, nie przekracza 2,5 m/sek.), udział wiatrów o prędkościach 
energetycznych (tj. 4-15 m/sek.) wynosi 25-30% w skali rocznej; 

 stosunkowo duża liczba dni z mgłą i zastoiskami mrozowymi (ponad 50 dni 
w chłodnym okresie roku), natomiast liczba dni z poranną rosą w ciepłym okresie 
roku nie przekracza 80-100; 

 bardzo długi okres wegetacyjny (ok. 220-225 dni). 

Na lokalne warunki pogodowe mają wpływ miejscowe warunków środowiska 
geograficznego, w tym m.in. rzeźba i pokrycie terenu, sieć hydrograficzną, stopień 
zabudowania oraz sąsiedztwo obszaru miejskiego. Z punktu widzenia ukształtowania 
powierzchni najkorzystniejsze warunki mikroklimatyczne panują na stokach i obszarach 
wierzchowinowych położonych powyżej dolin. Są to tereny lepiej przewietrzane, 
z wyższymi wartościami temperatur dobowych, dobrze nasłonecznione, zwłaszcza 
tereny eksponowane ku południowi i kierunkom pośrednim (SW, SE). Trudniejsze 
warunki pogodowe kształtują się na terenie dolin, w szczególności w dolinie Kłodnicy. 
Zwiększa się w ich obszarze stopień wilgotności powietrza, który wpływa na termiczna 
inwersję. Charakterystyczne jest zaleganie mas chłodnego powietrza, niskie 
nasłonecznienie. Pozytywnym elementem jest układ doliny na osi wschód-zachód i co 
pozwala na swobodne oddziaływanie wiatrów zachodnich ułatwiających przewietrzanie 
obszaru. Zapobiega to stagnacji mas chłodnego, wilgotnego powietrza w dolinie. 

Reasumując, warunki klimatyczne i pogodowe na terenie gminy są typowe dla 
regionu i można je określić jako korzystne dla prowadzenia gospodarki rolnej oraz 
sprzyjające wypoczynkowi i rekreacji.  
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2.5. Biosfera  

Na biosferę składa się flora i fauna. Jej charakter zależy od innych uwarunkowań 
przyrodniczych.  

Flora 
Na obszarze gminy Ujazd wyróżnić można w zakresie flory (szaty roślinnej) 

następujące naturalne siedliska: leśne, nieleśne (łąkowe i łęgowe) oraz tereny 
przekształcone antropogenicznie tj.: agrocenozy (agroekosystemy pól uprawnych).  

Kompleksy leśne zajmują w gminie Ujazd 1957 ha, z czego 1913,4 ha stanowią lasy. 
Większość lasów (ok. 53%) została zaliczona do lasów ochronnych o funkcji 
glebochronnej i wodochronnej, zlokalizowanych w I strefie uszkodzeń przemysłowych. 
Prawie wszystkie  grunty leśne tj. 1884 ha (1839,6 ha lasów) zaliczają się do 
publicznych, z czego 1882 ha stanowi własność Skarbu Państwa, a 2 ha własność gminy 
Ujazd9.  

Rozmieszczenie lasów w przestrzeni gminy jest nierównomierne. Zwarte duże 
kompleksy występują w północno- wschodniej części gminy we wsiach: Balcarzowice, 
Nogowczyce, Jaryszów i na południu, we wsi Niezdrowice. W zachodniej części gminy 
zwarte kompleksy występują we wsiach: Zimna Wódka, Klucz, Olszowa. Na obszarze 
gminy występuje 7 typów siedliskowych lasów, przy czym największy udział 92,7% 
w ogólnej powierzchni leśnej mają: las świeży ( L św ) – 59,1%, las mieszany świeży (LM 
św ) – 23,3% i bór mieszany świeży ( BM św ) – 6,4% 

W składzie gatunkowym drzewostanu leśnego dominuje sosna zwyczajna zajmująca 
powierzchnię ok. 48,7%, a następnie świerk pospolity 19%, dąb szypułkowy 
i bezszypułkowy 10,4%, buk zwyczajny 10,1%, brzoza brodawkowata 8,4%. W składzie 
drzewostanów znikomy udział ma lipa drobnolistna 0,05%, jesion wyniosły 0,66% oraz 
modrzew europejski 1,3%. 

W zakresie kompleksów leśnych naturalną roślinnością charakterystyczną dla 
terenu gminy Ujazd jest żyzna buczyna niżowa10. Jest to las bukowy o bujnym i bogatym 
runie leśnym. W drzewostanie tego kompleksu leśnego występuje przede wszystkim 
buk zwyczajny, a także dąb bezszypułkowy, klon, jawor, grab zwyczajny i inne gatunki 
drzew liściastych. Ponadto na terenie wsi Olszowa, Niezdrowice i osiedla Piaski 
w Ujeździe występuje tzw. las świeży. Jest to wielogatunkowy las liściasty lub mieszany 
z przewagą grabu i dębu, z domieszką lipy drobnolistnej i szerokolistnej, klonu, jawora 
i świerku. Warstwa runa jest bogata, zajmuje od 40% do100% powierzchni, a składa się 
m.in. z gajowca żółtego, żywca cebulkowego, marzanki wonnej, turzycy leśnej i jaskiera 
różnolistnego. 

Najmniej żyzny i bogaty kompleks roślinny występuje w południowej części gminy, 
wzdłuż jej skrajnej granicy. Jest to acydofilny środkowoeuropejski las dębowy, bardzo 
ubogi gatunkowo o mało urozmaiconej strukturze. W jego strukturze występuje dąb 
bezszypułkowy, a ponadto sosna, buk, świerk i brzoza brodawkowata.  

Głównymi typami siedlisk nieleśnych są zbiorowiska łęgowe i torfowiska, łąki 
i zbiorowiska polne. Na ternie zabudowanym występują zbiorowiska antropogeniczne.  

Zbiorowiska łęgowe i torfowiska należą do potencjalnej naturalnej roślinności, 
w zakresie której na terenie gminy Ujazd występują łęgi olszowe i ich odmiany, takie jak 

                                                        
9 Województwo opolskie 2012, Podregiony, powiaty, gminy, Urząd Statystyczny w Opolu. 
10 Matuszkiewicz J. M. Potencjalna roślinność naturalna Polski, IGiPZ PAN, Warszawa, 2008. 
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jesionowo-olszowe, olszowo–wierzbowe. Poza siedliskami łęgowymi występują także 
pasy zadrzewień łęgowych wzdłuż koryt rzek i potoków, a na obszarach podmokłych 
i mokrych odcinków dolin trzcina pospolita, skrzyp bagienny, ponikło błotne, oczeret 
jeziorny, różne odmiany turzycy. 

Łąki, czyli kompleksy złożone głównie z różnych odmian traw zielonych, na terenie 
gminy Ujazd zajmują około 433,6 ha powierzchni (5,21% powierzchni gminy). 
Największe obszary łąkowe występują we wsi Jaryszów (83,4 ha), Stary Ujazd (40,8 ha), 
Balcarzowice (39,2 ha) oraz na terenie miasta Ujazd (185,7 ha). Łąki ukształtowały się 
także wzdłuż Kanału Gliwickiego, gdzie maja charakter antropogenicznego wilgotnego 
siedliska, na którym występują rośliny rzadkie, takie jak ostrożeń łąkowy, storczyk oraz 
arcydzięgiel nadbrzeżny. 

Zespoły roślinne użytków rolnych tzw. agroekosystemy są to siedliska uprawowe 
wytworzone przez człowieka. Na terenie gminy Ujazd stanowią największą część 
zbiorowisk roślinnych. Dominujący udział mają uprawy pszenicy i rzepaku (na żyznych 
glebach na obszarze Ujazdu, Starego Ujazdu, Klucza oraz częściowo Olszowej 
i Jaryszowa) oraz żyta i roślin okopowych (na słabszych glebach na obszarze 
Balcarzowic, Nogowczyc, Niezdrowic i pozostałych częściach Olszowej i Jaryszowa). 
Pośród siedlisk uprawowych występują pasy lub małe zespoły zadrzewień i zakrzewień, 
które porastają rozgraniczenia własnościowe poszczególnych pól, skarpy i podcięcia 
terenowe. Spotyka się też pojedyncze drzewa lub ich szpalery wzdłuż dróg śródpolnych 
i śródleśnych. Są to nasadzenia lub wtórna sukcesja m.in. następujących gatunków 
drzew i krzewów. Spośród charakterystycznych szpalerów drzew na uwagę zasługują 
aleje: buków odmiany purpurowej, jesionów amerykańskich, kasztanowców czerwono 
kwitnących, czereśni oraz dębów i wiązów. Ponadto, w bezpośrednim sąsiedztwie 
obszarów zabudowanych występują sady owocowe oraz silnie przekształcone 
i zubożałe zbiorowiska segetalne, okrajkowe i ruderalne. Powszechnie występują także 
nasadzenia gatunków drzew i krzewów ozdobnych, często obcych rodzimej florze, 
takich jak: cyprysik, tuja zachodnia, tuja wschodnia, jałowiec pospolity, sumak octowiec 
czy śnieguliczka biała, a także ozdobne kwiatowe rośliny zielne. 

Fauna 

Na terenie gminy Ujazd nie występują istotne walory i zasoby faunistyczne. Teren 
zamieszkują głównie gatunki pospolite i niezagrożone, które jednak różnicują się na 
dwie grupy. W części gminy objętej działalnością uprawową (południowa i północno-
zachodnia) występują gatunki typowe dla mieszkańców agrocenoz, natomiast na 
pozostałym obszarze te gatunki, które związane są z ekosystemem leśnym. Do 
najcenniejszych obszarów stanowiących ostoje fauny na terenie gminy należy zaliczyć11: 

 dolinę Kłodnicy, która stanowi siedlisko gatunków bytujących w środowisku 
wodnym i wodno-błotnym, w tym bobra europejskiego, wydry i zimorodka; spełnia 
także funkcję korytarza ekologicznego; 

 doliny potoków Jordan, Jaryszowiec, Jaryszówka i Kotula (Potok Ligocki) stanowiące 
miejsce rozrodu płazów, żerowisko i wodopój oraz lokalny korytarz ekologiczny; 

                                                        
11 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujazd, Załącznik nr 1 do 

Uchwały Nr XL.226.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe, z dnia 24 kwietnia 2014 r, s. 58,4 
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 stawy hodowlane w Balcarzowicach i Starym Ujeździe będące środowiskiem życia 
dla zwierząt wodno-błotnych oraz bytowania i gniazdowania ptactwa wodnego np. 
perkozka, kokoszki, krzyżówki; 

 buczyny w Kluczu, stanowiące ostoję dla fauny leśnej; 

 podziemia zamku w Ujeździe stanowiące środowisko życia nietoperzy. 
Duży wpływ na rozmieszczenie i migracje zwierząt ma przebieg autostrady A4.  

W zakresie różnorodności faunistycznej wyrówna się obecność kręgowców 
i bezkręgowców. Wśród kręgowców zamieszkujących teren gminy są: 

 płazy i gady (wszystkie podlegają ochronie prawnej) zamieszkują głównie 
środowiska wodno-błotne (doliny Kłodnicy, Jaryszówki, Jaryszowca i Ligockiego 
Potoku, stawy i oczka wodne), m. in. ropucha zielona, rzekotka drzewna, żaba 
trawna, żaba wodna, ropucha szara, a także zaskroniec. Inne charakterystyczne dla 
gminy gady to jaszczurki, padalec zwyczajny, gniewosz plamisty, żmija; 

 ryby, tylko jedynie w Kanale Gliwickim bytuje niewiele gatunków ryb: szczupak, 
płoć, wzdręga, kleń, jaź, amur biały, ukleja, leszcz, krąp, kiełb, karp dziki, karaś, 
okoń; 

 ptaki, w tym gatunki lęgowe: przepiórki, derkacze, dzięciołki, dzięcioły czarne, 
zimorodki, świerszczaki, strumieniówki, a także gatunki dziko żyjące, lecz bytujące 
w sąsiedztwie terenów zabudowanych, takie jak: kosy, zięby zwyczajne, cierniówki, 
gawrony, wróble zwyczajne, wróble mazurki, szpaki, sikory bogatki i sosnówki. 
Ptaki te są w Polsce objęte ścisłą ochroną gatunkową12,, nie są to jednak gatunki 
zagrożone wyginięciem lecz zaliczane są do kategorii LC tj. najmniejszej troski (ang. 
least concern). Ochroną ścisłą objęta jest również występująca na terenie gminy 
jaskółka oraz bocian biały; 

 ssaki, wśród gatunków chronionych na obszarze gminy Ujazd występują m.in. mysz 
polna, mysz domowa, nornik zwyczajny, ryjówki, popielica, jeż, kret europejski, 
wiewiórka pospolita, chomik europejski, piżmak, bóbr europejski, nornica ruda, 
szczur, koszatka, łasica, nietoperze.  Na obszarze gminy występują  także zwierzęta 
łowne takie jak: kuna, tchórz, królik europejski, zając szarak, borsuk, lis, dzik, sarna, 
jeleń, daniel.  

W Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt wpisane są dwa gatunki występujące na 
obszarze gminy tj., suseł moręgowany i wydra. 

2.6. Obszary i obiekty ochrony środowiska  

Na terenie gminy Ujazd występują następujące formy ochrony przyrody:  

 rezerwat przyrody „Boże Oko”,  

 Park Krajobrazowy „Góra św. Anny”,  

 obszar Natura 2000 o kodzie PLH160002 „Góra św. Anny”  

 pomnik przyrody ożywionej, 

 ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.  
 

                                                        
12 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko 

występujących zwierząt objętych ochroną  Dz. U. z 2004 r. Nr 220, poz. 2237  

Id: B934FC74-891F-4D43-810E-5A325BCD63A8. Podpisany Strona 21



Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015-2025 

 

22 

Rezerwat „Boże Oko” obejmuje swoim obszarem część wsi Klucz, zajmuje 68,94 ha, 
a ustanowiony został w 1997 roku13. Jest to rezerwat florystyczny, leśny. Celem ochrony 
jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych zbiorowisk buczyn 
o charakterze zbliżonym do naturalnego. Na terenie rezerwatu stwierdzono obecność 
siedmiu gatunków prawnie chronionych14: buławnika wielkokwiatowego, bluszczu 
pospolitego, kaliny koralowej, konwalii majowej, kopytnika pospolitego, kruszyny 
zwyczajnej i przytulii wonnej. Ponadto obecne są gatunki zagrożone w skali regionu, 
w tym: czerniec gronkowy, fiołek przedziwny, jarzmianka większa, lepiężnik biały, 
przetacznik górski. Do osobliwości przyrodniczych zaliczają się przede wszystkim 
okazałe buki, wymiarami spełniające kryteria drzew pomnikowych15. Fauna rezerwatu 
reprezentowana jest przez sarny, dziki, lisy, kuny zające, wiewiórki, a z ptaków 
drapieżnych przez myszołowy, krogulce i jastrzębie. Szczególnym walorem rezerwatu 
leśnego ”Boże Oko“ jest urozmaicona rzeźba terenu z malowniczymi krasowymi 
formami, takimi jak: suche doliny, głębokie parowy o stromych zboczach oraz leje 
krasowe. Dla celów rekreacyjno – turystyczno - dydaktycznych wzdłuż południowej 
granicy rezerwatu biegnie ścieżka dydaktyczna „Z  Góry Św. Anny do Zalesia Śląskiego” 
oraz żółty szlak turystyczny. 

Park krajobrazowy „Góra Św. Anny” jest obszarem chronionym ze względu na 
wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu 
zachowania i popularyzacji tych wartości. Został on utworzony w 1988 roku16. Park ten 
obejmuje powierzchnię 5051 ha oraz otulinę o powierzchni 6374 ha. Na terenie gminy 
Ujazd jego powierzchnia wynosi około 990 ha, a zlokalizowana jest w obszarze sołectw 
Olszowa, Klucz i Zimna Wódka. Szczególnymi celami ochrony Parku są: zachowanie 
najcenniejszych fragmentów przyrody naturalnej, walorów krajobrazowych oraz 
dziedzictwa kulturowego zachodniego krańca Wyżyny Śląskiej, zwanego Garbem 
Chełmu; stwarzanie korzystnych warunków do prawidłowego funkcjonowania 
systemów przyrodniczych, ich trwałości i zdolności odtwarzania; zachowanie 
ekosystemów leśnych i łąkowych z charakterystyczną florą i fauną; zachowanie 
walorów geologicznych i geomorfologicznych Parku; zachowanie ładu przestrzennego 
na obszarze Parku, w tym utrzymanie zabytkowych układów urbanistycznych oraz 
kształtowanie harmonijnego współczesnego krajobrazu i form zabudowy w nawiązaniu 
do tradycji regionalnych; zachowanie ukształtowanego zespołu kulturowo – 
krajobrazowego Góry św. Anny; zwiększanie świadomości ekologicznej lokalnych 
społeczności w zakresie konieczności zachowania całego bogactwa przyrodniczego jako 
dziedzictwa i dobra wspólnego.  

                                                        
13 Na podstawie Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 

1997r. (MP z dnia 4 września 1997r. Nr 54, poz. 515). Obecnie obowiązującym aktem jest Zarządzenie 
Nr 62/09 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie 
rezerwatu przyrody „Boże Oko” 

14 Nawigator po opolskich rezerwatach, RDOŚ Opole 
15 http://www.katowice.lasy.gov.pl/web/strzelce_opolskie/ochronaprzyrody 
16 Na podstawie Uchwały nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988r. w 

sprawie ochrony walorów krajobrazu (Dz.Urz. Woj. Opolskiego nr 19 poz. 231) na terenie województwa 
opolskiego powołano Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny” określając jednocześnie granice Parku i jego 
otuliny. Aktualnie ważnym aktem prawnym jest rozporządzenie Wojewody Opolskiego Nr 
0151/P/17/06 z dnia 8 maja 2006r w sprawie Parku Krajobrazowego „Góra św. Anny”  (Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego Nr 33 poz.1134) 
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Do obszaru chronionego sieć Natura 2000 należy Masyw Chełmu wraz 
z otoczeniem”. Został on uznany za ważny w skali regionalnej dla zachowania 
bioróżnorodności, a zwłaszcza dla buczyn i grądów, w zakresie których zidentyfikowano 
12 rodzajów siedlisk. Ponadto wartość przyrodniczą stanowią użytkowane niżowe 
i górskie łąki, ciepłolubne buczyny storczykowe, a także podmokłe łąki kalcyfilne 
i eutroficzne. Stwierdzono występowanie 2 gatunków ssaków, około 40 gatunków roślin 
chronionych, a także około 40 gatunków uznawanych za rzadkie lokalnie. 
Uzupełnieniem sfery biotycznej są wychodnie skał węglanowych oraz źródliska wraz ze 
specyficzną dla nich roślinnością zielną i wysoką. Spośród form intensywniejszego 
zagospodarowania przestrzeni dominują grunty orne, tworzące z ekosystemami o dużej 
naturalności, mozaikę krajobrazową17. 

Pomniki przyrody ustanowione prawnie18 na terenie gminy zlokalizowane są we 
wsi Nogowczyc. Jest to pojedynczy okaz z gatunku buk zwyczajny. Znajduje się on na 
terenie kompleksu leśnego będącego we władaniu Skarbu Państwa, Nadleśnictwo 
Rudziniec, obręb Pławniowice, leśnictwo Nogowczyce, oddział leśny 1344. Poza tym 
w gminie Ujazd nie występują pomniki przyrody nieożywionej. 
Jak podkreślono w Studium19. na terenie gminy zaleca się objęcie ochroną pomnikową 
21 obiektów. Wśród drzew zaproponowanych do ochrony dominuje buk pospolity (18 
szt.), jesion wyniosły (2 szt.) i topola czarna (1 egz.) Wyróżnić należy dwa okazy 200-
letnich buków zwyczajnych, o wysokości 29 i 30 m. i obwodzie 320 i 380 cm rosnące 
w kompleksie leśnym Jaryszowa oraz 6 okazów buka pospolitego rosnących na terenie 
miejscowości Zimna Wódka o obwodach pnia od 280 do 405 cm.  

Obecność obiektów i terenów chronionych na terenie gminy w kontekście 
perspektywicznego rozwoju można oceniać pozytywnie, jako wartość podnoszącą 
walory przyrodnicze.  
 

                                                        
17 Natura 2000 Standardowy formularz danych dla obszarów specjalnej ochrony (OSO) dla obszarów 

spełniających kryteria obszarów o znaczeniu wspólnotowym (OZW) dla specjalnych obszarów ochrony 
(SOO) 

18 Na mocy rozporządzenia Wojewody Opolskiego Nr P/1/2000 z dnia 3 stycznia 2000r. (Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego z dnia 7 listopada 2005r. Nr 72, poz. 2231) 

19 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujazd, Załącznik nr 1 do 
Uchwały Nr XL.226.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe, z dnia 24 kwietnia 2014 r. 
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3. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA  

3.1. Stan i struktura ludności  

Punktem wyjścia do oceny sytuacji demograficznej gminy Ujazd jest analiza stanu 
ludnościowego. W 2014 roku w gminie mieszkało ogółem 6340 osób, z czego 27,4% 
w mieście (1734) a na obszarach wiejskich 72,6% ogółu mieszkańców. Zatem ze 
względu na strukturę liczby ludności ze względu na miejsce zamieszkania należy gminę 
Ujazd określić jako wiejską. Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 75,5 os/km2, jednakże 
jest ona znacznie wyższa w mieście, gdzie osiąga 117,96 os/km2, niż na wsi gdzie ma 
wartość 66,75 os/km2. W zakresie gęstości zaludnienia gminy w latach 2002 – 2014 
nastąpiły nieznaczne zmiany. Obszar miasta charakteryzował się wzrostem koncentracji 
ludności o 5 os/km2, a obszary wiejskie rozproszeniem ludności, gdyż gęstość 
zaludnienia zmniejszyła się o 4 os/km2. Przestrzenne rozmieszczenie liczby ludności na 
terenie gminy wskazuje, że najbardziej zaludnione oprócz miasta są wsie: Jaryszów, 
Zimna Wódka oraz Sieroniowice. 

Istotna z punktu widzenia oceny sytuacji demograficznej i społecznej jest 
charakterystyka struktury demograficznej i społecznej gminy. Podstawowe informacje 
statystyczne na temat liczby i struktury ludności według płci oraz miejsca zamieszkania 
przedstawiono w tabeli 2.  

W zakresie procesów demograficznych w gminie dostrzegalny jest regresywny 
trend, polegający na spadku liczby ludności. Wystąpił on zarówno na obszarze miejskim 
oraz wiejskim gminy (wykres 1).  

 

 
Wykres  1. Liczba i struktura ludności ze względu na miejsce zamieszkania w gminie Ujazd 

w latach 1995-2014 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 2 Liczba i struktura ludności gminy Ujazd według płci oraz miejsca zamieszkania w 
latach 1995-2014 

cecha 
jednostka 

miary 

lata 

1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Liczba ludności 
ogółem 

osoba 6883 6425 6293 6312 6259 6206 6197 6218 6278 6298 6282 6346 6340 

*% 100 99,3 99,8 100,3 99,2 99,2 99,9 100,3 101 100,3 99,7 98,99 100,1 

Liczba ludności 
miejskiej 

osoba 1758 1649 1647 1652 1643 1640 1655 1662 1730 1721 1719 1740 1723 

*% 100 98 101 100,3 99,5 99,8 100,9 100,4 104,1 99,5 99,9 98,79 101 

Liczba ludności 
wiejskiej 

osoba 5125 4776 4646 4660 4616 4566 4542 4556 4548 4577 4563 4606 4617 

*% 100 99,73 99,42 100,3 99,06 98,92 99,47 100,3 99,82 100,6 99,69 99,07 99,76 

Udział ludności 
miejskiej 

% 25,54 25,67 26,17 26,17 26,25 26,43 26,71 26,73 27,56 27,33 27,36 27,42 27,18 

Liczba 
mężczyzn 

osoba 3400 3175 3070 3082 3042 3009 2997 3007 3043 3055 3060 3091 3102 

Liczba kobiet osoba 3483 3250 3223 3230 3217 3197 3200 3211 3235 3243 3222 3255 3238 

Udział kobiet 
wśród ogółu 
ludności 

% 50,6 50,58 51,22 51,17 51,4 51,51 51,64 51,64 51,53 51,49 51,29 51,29 51,07 

Udział kobiet 
wśród ludności 
miejskiej 

% 51,36 50,96 51,46 51,37 51,47 51,49 51,61 51,8 51,87 51,85 51,74 50,26 50,35 

Udział kobiet 
wśród ludności 
wiejskiej 

% 48,41 49,48 50,52 50,61 51,19 51,59 51,72 51,2 50,64 50,55 50,09 51,63 51,42 

* 100% rok poprzedni 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, www.stat.gov.pl/bdl, data pobrania: 
26.11.2015r. 

Liczba ludności w gminie badanym okresie zmniejszyła się o 543 osób, z czego 508 
z obszaru wiejskiego, a 35 z miasta. Zatem liczba ludności gminy względem roku 1995 
zmniejszyła się o 7,9%, przy czym o około 2% w mieście i aż 9,9% z obszaru wiejskiego. 
Zjawisko to wskazuje, że głównym obszarem depopulacyjnym w gminie jest obszar 
wiejski. Efektem tego procesu jest wzrastający wskaźnik udziału ludności miejskiej na 
terenie gminy. Nie wynika on jednak z przyrostu liczby ludności miejskiej, lecz ze 
znaczącego w strukturze zamieszkania ludności ubytku liczby ludności wiejskiej. Nie 
można zatem wnioskować o rozwijaniu się procesu urbanizacji. Na uwagę zasługuje fakt 
wyhamowania procesu wyludniania się gminy od roku 2008. W tym czasie liczba 
ludności stabilizuje się, a nawet nieznacznie przyrasta. Wzrost liczby ludności zachodzi 
przede wszystkim na obszarze wiejskim. Fakt ten dowodzi atrakcyjności obszarów 
wiejskich z punktu widzenia funkcji mieszkaniowej.  

Analiza struktury płciowej społeczeństwa gminy Ujazd wskazuje, że jest ona typowa 
dla obszaru Polski, w tym także województwa opolskiego. W odniesieniu do obszaru 
całej gminy struktura ta jest niemal zrównoważona, z zaznaczającą się przewagą liczby 
kobiet. W roku 1995 odsetek kobiet stanowił 50,6% wśród ludności gminy, a w 2014 
roku 51,07%. Zmiany te wskazują na proces feminizacji. Jest on jednak warunkowany 
wyższym ubytkiem liczby mężczyzn – o 298 osób, niż kobiet – o 245 osób. Rezultatem 
większego ubytku liczby mężczyzn jest przewaga liczby kobiet w strukturze płciowej 
gminy. Analiza struktury płciowej społeczeństwa z uwzględnieniem miejsca 
zamieszkania, wskazuje, że nadwyżka kobiet nad liczbą mężczyzn występuje przede 
wszystkim na terenie miasta. Jest to zjawisko typowe dla przestrzeni Polski. Miasta 
oferują większą liczbę miejsc pracy w usługach, skierowanych przede wszystkim dla 
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kobiet. Ciekawym i nietypowym zjawiskiem jest jednak znacząco przyrastający udział 
liczby kobiet na obszarze wiejskim gminy Ujazd. W 1995 roku na terenach wiejskich 
kobiety stanowiły 48,41% ogółu ludności, a w 2014 już 51,42% czyli o 3,01% więcej. 
Tym samym również na obszarze wiejskim liczebnie dominują kobiety i zachodzi 
zjawisko feminizacji. Jego przyczyną jest większa skala ubytku liczby mężczyzn. Dlatego 
należy wnioskować, że proces depopulacyjny gminy zachodzi w większym stopniu 
w grupie mężczyzn, głównie mieszkających na obszarach wiejskich.  

Konsekwencją procesów demograficznych jest ukształtowana aktualnie struktura 
wieku i płci ludności. Zestawienie liczby mężczyzn i kobiet na obszarze gminy 
przedstawia  wykres 2. 

 
 

 
Wykres  2. Struktura ludności miejskiej ze względu na płeć w gminie Ujazd w 2014 roku  

Źródło: opracowanie własne 
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Struktura ludności gminy Ujazd wskazuje na regresywny trend demograficzny. 
Widoczna jest zmniejszająca się liczba ludności młodej. Najliczniejsze grupy wieku to 
25- 34 lata (tj. w mieście 25-29 lat, na wsi 30-34 lata). Analiza danych wskazuje, że 
zarówno ludność miejska, jak i wiejska cechują się dużą liczebności ludności w wieku 
produkcyjnym, w przypadku miasta do 54 roku życia, a wsi 59. Struktura wieku ludności 
wskazuje, że społeczeństwo w przyszłości będzie ulegało starzeniu się, gdyż obecnie 
najliczniejsze grupy wieku zasilać będą jeszcze starsze grupy wieku, w tym 
emerytalnego, natomiast w wiek produkcyjny i rozrodczy wkraczały będą coraz mniej 
liczebne generacje. W zakresie zróżnicowania płciowego zauważalna jest nadwyżka 
liczby kobiet nad mężczyznami w wieku poprodukcyjnym. Zjawisko to jest także 
dostrzegalne w wybranych rocznikach wieku produkcyjnego. Sytuacja ta wskazuje na 
ubytek liczby mężczyzn w wymienionych grupach wiekowych, a jego przyczynami są 
nadumieralność mężczyzn w młodym wieku oraz migracje zarobkowe. Typowym 
zjawiskiem jest także znacząca nadwyżka liczby kobiet w najstarszych grupach wieku. 
Jest to zjawisko charakterystyczne dla społeczeństwa polskiego, w którym dłuższym 
trwaniem życia cechują się kobiety.  

Istotna z punktu widzenia możliwości rozwoju jest struktura ludności ze względu na 
kategorie wieku ekonomicznego. Tradycyjną miarą jej oceny jest wskaźnik obciążenia 
demograficznego wyrażający liczbę ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób 
w wieku produkcyjnym. Wartość tej miary wskazuje na wielkość grupy społecznej, która 
jako niepracująca (ze względu na swój wiek) musi być utrzymywana przez osoby 
pracujące. Jako grupę osób nie pracujących uznaje się tych, który mają mniej niż 17 lat 
oraz więcej niż 59 (kobiety) i 64 (mężczyźni). W przypadku gminy Ujazd wskaźnik  ten 
kształtuje się korzystnie, gdyż w okresie 2002 – 2014 jego wartość systematycznie 
malała: o 13,6%, tj. z 66,9% w 2002 roku do 53,3% w 2014 roku.   Oznacza to, że 
zmniejszyła się liczba osób, które stanowią „obciążenie ekonomiczne” dla całego 
społeczeństwa. Jest to widoczne w szczególności w przypadku społeczeństwa 
wiejskiego. Dodatkowymi kategoriami oceny struktury wieku ekonomicznego ludności 
są modyfikacje tego wskaźnika. Pierwszą z nich jest ocena stosunku liczby osób w wieku 
poprodukcyjnym do 100 osób w wieku przedprodukcyjnym, czyli informująca o liczbie 
osób będących w wieku emerytalnym w stosunku do 100 osób mających poniżej 17 lat. 
W zakresie tej kategorii oceny charakterystyczny jest bardzo niekorzystny proces, który 
wyraża się wzrostem wartości wskaźnika o 24,2% (tj. z 63,5% w 2002 roku do 87,7% w 
2014roku). Sytuacja ta jest efektem zmniejszającej się liczby ludności w wieku 
przedprodukcyjnym przy jednoczesnym wzroście liczby osób w wieku poprodukcyjnym. 
Relacja ilościowa tych grup ludności w gminie jest bardzo niepokojąca i wskazująca na 
możliwe trudności ekonomiczne w przyszłości w gminie. Charakterystyczna jest 
znacząca przewaga osób starszych w stosunku do młodszych, którzy potencjalnie mogą 
stanowić o sile ekonomicznej społeczeństwa gminy. Drugą miarą oceny jest relacja 
ilościowa liczby osób w wieku poprodukcyjnym do 100 osób w wieku produkcyjnym. 
Wartość tej miary, mimo wahań utrzymuje się na dość stabilnym poziomie i nieznacznie 
zmalała. Wskazuje to na systematyczny spadek liczby osób w wieku emerytalnym 
w stosunku do liczby pracujących.  

Stosunek liczebny poszczególnych grup wieku ekonomicznego stanowi pochodną 
struktury wiekowej ludności gminy. Najtrudniejszą sytuacją dla możliwości rozwoju 
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demograficznego gminy jest taka, w której wzrasta udział liczby ludności w wieku 
poprodukcyjnym, a maleje ludności w wieku przedprodukcyjnym. Takie zjawisko 
występuje na terenie wiejskim, gdzie zaznacza się wzrost udziału ludności w wieku 
emerytalnym z poziomu 15,6% (2002 rok) do 16,2% (2014 rok), przy jednoczesnym 
znaczącym spadku udziału ludność wieku przedprodukcyjnego z poziomu 24,5% (2002 
rok)  do 18,5% (2014 rok). Grupa ludności w wieku produkcyjnym przyrasta zarówno 
w mieście jak i na wsi, ale szybciej na terenie wiejskim. Zajmuje ona około 65% 
społeczeństwa gminy Ujazd.  

Reasumując, zmiany liczby i struktury ludności na terenie gminy kształtują się 
niekorzystnie. Uwidacznia się proces depopulacyjny, wzrastająca feminizacja, starzenie 
się ludności oraz obciążenie demograficzne.  

3.2. Ruch naturalny  

Ruch naturalny wyrażony wskaźnikiem przyrostu naturalnego wskazuje na ubytek 
naturalny ludności w gminie w całym okresie badawczym. Jednakże tempo i zakres 
zmian tej cechy są różne w poszczególnych latach, a charakterystyczne są coroczne 
wahania wartości (wykres 3).  

 
 

Wykres  3. Przyrost naturalny w gminie Ujazd w 2014 roku  

Źródło: opracowanie własne 

 
Zasadniczo jako przełomowy należy uznać rok 2004, w którym zanotowano 

w gminie najniższy wskaźnik przyrostu naturalnego wynoszący -5,24‰. Istotne jest to, 
że najniższa wartość wystąpiła wówczas zarówno dla miasta (-4,86‰) oraz obszaru 
wiejskiego (-5,38‰). W latach 1995 – 2004 wskaźnik przyrostu naturalnego w całej 
gminie ulegał obniżaniu, utrzymując jako niemal stałą tendencję korzystniejszą sytuację 
na obszarze wiejskim. Od 2004 roku dostrzegalny jest mimo wahań wzrost wartości 
przyrostu naturalnego, jednakże w końcowym okresie przede wszystkim na obszarze 
miasta. Porównanie tendencji w zakresie liczby zgonów i urodzeń żywych wskazuje, że 
główne znaczenie w kształtowaniu poziomu przyrostu naturalnego miała znacząco 
wzrastająca na obszarze wiejskim liczba zgonów oraz malejąca liczba urodzeń. Dla 
obszaru miejskiego charakterystyczna jest dość stabilna sytuacja w zakresie liczby 
urodzeń żywych, jak i liczby zgonów. Porównanie wskaźnika ruchu naturalnego dla 
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obszaru miejskiego oraz wiejskiego jednoznacznie wskazuje, że rozwijającym się 
demograficznie jest miasto. Obszar wiejski cechuje się ubytkiem naturalnym 
powodowanym w dużym stopniu nadumieralnością w stosunku do obszaru miasta oraz 
mniejszą liczbą urodzeń żywych. Zjawisko to jest konsekwencją zauważalnego na 
obszarze wiejskim procesu starzenia się mieszkańców oraz depopulacji. 
Charakterystyczne jest także to, że na obszarze wiejskim niemal w całym okresie rodziło 
się więcej dziewczynek niż chłopców, a na terenie miasta trudno wskazać jednoznaczną 
tendencję. 

3.3. Ruch migracyjny 

Migracje są zjawiskiem charakterystycznym dla obszaru województwa opolskiego, 
w tym gminy Ujazd. Istotną jego część stanowią migracje zagraniczne, dlatego wydaje się 
być właściwym przeprowadzenie odrębnie analizy procesu migracji wewnętrznych 
i zagranicznych.  

Migracje w ruchu wewnętrznym dotyczą wszystkich przemieszczeń ludzi 
związanych ze zmianą miejsca zamieszkania, ale bez przekroczenia granicy państwa. 
Saldo migracji wewnętrznych w gminie w latach 1995 – 2014 w systematyczny sposób 
ulegało poprawie (tab. 3).  
 

Tabela 3 Saldo migracji wewnętrznych w gminie Ujazd w latach 1995-2014 (‰) 

Jednostka 
terytorial. 

Struktura 
ludności 

Lata 

1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Miasto 

ogółem -13,1 -5,5 0,0 4,1 -7,0 0,6 -7,5 -3,5 

mężczyźni -4,6 -1,8 -2,4 -1,7 -2,9 1,8 -7,0 -3,5 

kobiety -8,5 -3,6 2,4 5,8 -4,1 -1,2 -8,0 -3,5 

Obszar 
wiejski 

ogółem -4,1 -5,0 0,9 1,3 7,2 2,4 7,0 3,3 

mężczyźni -4,1 -2,5 0,9 1,1 3,7 2,6 4,5 7,6 

kobiety 0,0 -2,5 0,0 0,2 3,5 -0,2 9,3 -0,8 

Gmina 
razem  

ogółem -6,4 -5,1 0,6 2,1 3,3 1,9 3,0 1,4 

mężczyźni -4,2 -2,3 0,0 0,3 1,9 2,4 1,3 4,3 

kobiety -2,2 -2,8 0,6 1,8 1,4 -0,5 5,0 -1,5 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, www.stat.gov.pl/bdl, data pobrania 
26.11.2015r. 

Z poziomu ubytku migracyjnego, sięgającego -6,39 ‰ poprawiło się o 7,8‰ 
osiągając ostatecznie 1,4‰. Zjawisko to oznacza odwrócenie się tendencji wyjazdowej 
z terenu gminy do przyjazdu na jej obszar. Jako miejsce docelowego zamieszkania 
wybierano przede wszystkim tereny wiejskie, w przypadku których wskaźnik salda 
migracji wewnętrznych osiągnął poziom 3,3‰ w 2014 roku. Znacząca poprawa miała 
także miejsce w przypadku miasta, które do roku 2012 charakteryzował napływ 
migracyjny (0,58‰), ale w latach 2013-2014 odnotowany został ubytek na poziomie -
3,5‰. W ruchu wewnętrznym większą część migrantów stanowią mężczyźni. 
Nietypowym zjawiskiem jest odpływ migracyjny kobiet z miasta. Korzystniej w tym 
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względzie kształtuje się sytuacja na terenie wiejskim. Analiza kierunku pochodzenia 
migrantów w ruchu wewnętrznym wskazuje, że pochodzą oni głównie z miasta, 
a osiedlają się na terenie wiejskim. Proces ten dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet. 
Kierunek napływu wewnętrznego może wskazywać, że dominują przemieszczenia 
ludności z centralnego miasta gminy na tereny wiejskie. W zdecydowanie mniej 
korzystny sposób kształtuje się poziom migracji zagranicznych (tab. 4.).  

Tabela 4 Saldo migracji zagranicznych w gminie Ujazd w latach 1995-2014 (‰). 

Jednostka 
terytorial. 

Struktura 
ludności 

Lata 

1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Miasto 

ogółem -2,28 0,00 2,42 0,58 -4,07 -2,33 -1,15 -5,80 

mężczyźni -1,10 -1,20 2,45 1,17 -5,88 -3,50 -2,32 -3,49 

kobiety -3,53 1,23 2,39 0,00 -2,30 -1,16 0,00 -8,10 

Obszar 
wiejski 

ogółem -3,71 -6,28 -0,21 -1,54 -2,40 -3,51 -1,95 -2,17 

mężczyźni -5,21 -7,69 -1,32 0,00 -1,36 -3,18 -1,35 -1,34 

kobiety -2,28 -4,93 0,84 -2,97 -3,37 -3,81 -2,52 -2,95 

Gmina 
razem  

ogółem -3,34 -4,67 0,48 -0,96 -2,86 -3,18 -6,32 -11,61 

mężczyźni -4,12 -5,98 -0,32 0,33 -2,62 -3,27 -5,79 -6,98 

kobiety -2,58 -3,38 1,24 -2,16 -3,08 -3,10 -6,84 -16,20 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, www.stat.gov.pl/bdl, data pobrania 
27.11.2015r. 

 

W całym badanym okresie, zarówno w przypadku miasta, jak i obszaru wiejskiego 
gminy Ujazd, saldo migracji zagranicznych było ujemne. Wskazuje to, że z terenu gminy 
bezustannie mieszkańcy emigrują za granicę państwa. Choć skala emigracji niemal 
w całym okresie przyjętym do analizy jest taka sama, to jednak w kilku latach wystąpiły 
wyraźne, negatywne wahania. Najbardziej odpływowym czasem był rok 2014 i dotyczył 
głównie emigracji kobiet. Ze względu na miejsce zamieszkania bardziej niekorzystnie 
kształtuje się proces emigracji na terenie wiejskim. Zachodzi on na znacznie wyższą 
skalę niż w przypadku miasta. Wraz z upływem lat zmniejszeniu uległa skala emigracji 
zagranicznych wśród mężczyzn. Procesem, który przybiera niekorzystny trend jest 
wzrastający udział kobiet opuszczających na stałe, przede wszystkim, obszar wiejski. 
Proces emigracji zagranicznych jest związany przede wszystkim z wyjazdami 
zarobkowymi i dotyczy ludności w wieku produkcyjnym. Ponieważ dominują w gminie 
wśród emigrantów mężczyźni, stąd w strukturze płciowej społeczeństwa ujawniła się 
znacząca nadwyżka kobiet w tych grupach wiekowych. Charakterystycznym zjawiskiem 
dla gminy są migracje „zawieszone”, polegające na pobycie za granicą ponad 3 miesiące, 
ale z zamiarem powrotu do kraju. Jednakże w całym województwie w ostatnich latach 
wzrasta skala migracji definitywnych. W przypadku gminy Ujazd mogą o tym sugerować 
wyjazdy na stałe kobiet, które być może dołączają do wcześniej emigrujących mężów.  

Reasumując, procesy migracyjne na terenie gminy kształtują się bardzo 
niekorzystnie i należy przyjąć, że stanowią one jeden z głównych problemów rozwoju.  
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4. KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY  

4.1. Wykształcenie  i umiejętności  

Poziom wykształcenia ludności jest jedną z kluczowych miar oceny kapitału 
ludzkiego. Niestety statystyka publiczna w Polsce nie publikuje informacji na temat 
struktury wykształcenia ludności w odniesieniu do jednostek poziomu lokalnego. Jest to 
głównym powodem trudności w zakresie oceny poziomu wykształcenia ludności 
w gminie. Ostatnie informacje na ten temat dotyczą roku 2002 i są wynikiem 
ówczesnego Narodowego Spisu Powszechnego. Z tamtych danych wynika, że sytuacja 
w zakresie poziomu wykształcenia ludności gminy jest niezadowalająca. Tylko 3% liczby 
mieszkańców posiadło wykształcenie wyższe (średnia wojewódzka 8,1%) i 1,42% 
wykształcenie policealne, przy czym w obu grupach zdecydowanie dominują kobiety. 
Ukończoną szkołę średnią miało 14,79% ludności, z czego większość stanowili 
absolwenci szkół zawodowych, a jedynie 3,14% absolwenci liceów ogólnokształcących, 
którzy potencjalnie mogliby podjąć dalszą naukę w szkołach wyższych. Również wśród 
tej grupy większość stanowiły kobiety. Natomiast zdecydowaną przewagę mężczyzn 
notuje się w grupie osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym, które posiadało 
prawie 38% ludności (średnia wojewódzka 26,07%). W grupie osób z wykształceniem 
na poziomie podstawowym stanowiącej prawie 40% mieszkańców (średnia 
wojewódzka 29,66%), ponownie przeważają kobiety. 

Aktualny poziom wykształcenia mieszkańców gminy jest z pewnością wyższy. 
Proces podnoszenia poziomu wykształcenia zachodzi w całej Polsce, w regionie 
opolskim, a zatem także gminie Ujazd. Jednakże miary oceny wykształcenia na poziomie 
podstawowym i gimnazjalnym nie są zadowalające. W latach 2005-2014 obserwowany 
jest zmniejszający się współczynnik skolaryzacji zarówno netto, jak i brutto 
w przypadku gimnazjum i szkoły podstawowej (tabela 5). Dodatkowo jego wartość 
odbiega od współczynników reprezentowanych przez powiat strzelecki (brutto: 94,74% 
w 2014 r.).  

Taki stan może wynikać z przyczyn o charakterze logistycznym i wygody rodziców, 
którzy podwożą dzieci do gimnazjum w miastach sąsiednich, których lokalizacja jest 
bliższa lokalizacji ich miejsca pracy. Jednakże, powodem spadku wartości 
współczynników skolaryzacji mogą też być dość niskie wyniki egzaminów kończących 
oba poziomy kształcenia. Jest on szczególnie widoczny w przypadku gimnazjum, 
natomiast w przypadku szkół podstawowych jest bardzo zróżnicowany (tabela 6). 
Jednostkę oceny stanowią staniny20. 

 
 
 
 
 

                                                        
20 Skala staninowa to dziewięciostopniowa skala wartości, w której wartość 5 oznacza średnią;  

a poszczególne przedziały kształtują się następująco: 1 (najniższy), 2 (bardzo niski), 3 (niski), 4 (niżej 
średni), 5 (średni), 6 (wyżej średni), 7 (wysoki), 8 (bardzo wysoki), 9 (najwyższy) 
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Tabela 5 Współczynniki skolaryzacji dla szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Ujazd 
w latach 2005-2014 

Poziom kształcenia 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

współczynnik skolaryzacji brutto [%]21 

szkoły podstawowe 93,52 92,76 93,02 94,79 96,00 97,35 94,84 95,12 91,64 91,59 

gimnazja 94,33 94,72 94,88 94,67 92,34 86,03 81,55 74,76 71,17 67,80 

współczynnik skolaryzacji netto[%]22 

szkoły podstawowe 92,66 91,86 92,12 93,30 94,50 93,39 92,66 92,68 89,63 89,34 

gimnazja 91,49 92,83 91,34 93,03 89,79 84,72 78,16 72,82 68,92 65,37 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL, www.stat.gov.pl; data pobrania: 28.11.2015 

 
Tabela 6 Wyniki sprawdzianu kompetencji po szóstej klasie w szkołach podstawowych w gminie 
Ujazd w latach 2006 - 2014 w staninach 

Nazwa szkoły 
Wartości stanin w latach: 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Jaryszowie 

3 4 4 3 5 7 7 5 5 

Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Olszowej 

3 1 3 4 4 5 3 2 6 

Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Ujeździe 

3 5 4 3 4 4 3 2 5 

Skala staninowa oznacza przedziały wyników wyrażone następująco: 1 (najniższy), 2 (bardzo niski), 3 
(niski), 4 (niżej średni), 5 (średni), 6 (wyżej średni), 7 (wysoki), 8 (bardzo wysoki), 9 (najwyższy). 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wyniki sprawdzianów i egzaminów w szkołach 
województwa opolskiego 2014; http://www.kuratorium.opole.pl/index.php/jakosc-w-

edukacji/sprawdziany-i-egzaminy/ data pobrania: 17 grudnia 2015r. 
 

Wyniki sprawdzianów kompetencji po szóstej klasie wskazują, że dzieci uczące się 
w szkołach na terenie gminy uzyskują najczęściej wyniki niższe od średnich. Najlepsze 
rezultaty osiągnięte zostały w szkole podstawowej w Jaryszowie, co może wskazywać, 
że uczniowie tej placówki mają najwyższe umiejętności. W ostatnim roku poprawę 
odnotowano także w przypadku pozostałych dwóch jednostek.  

Wyniki sprawdzianów kończących gimnazjalny etap kształcenia także wskazują na 
przeciętny poziom uzyskiwanych kompetencji. W przypadku gimnazjum egzaminy 
kompetencji prowadzone są dla przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, 
humanistycznych oraz od 2012 roku dla języków obcych (tabela 7).  

 
 
 

                                                        
21 Współczynnik skolaryzacji brutto jest to relacja liczby osób uczących się (stan na początku roku 
szkolnego) na danym poziomie kształcenia (niezależnie od wieku) do liczby ludności (wg stanu w dniu 31 
grudnia) w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania. 
22 Współczynnik skolaryzacji netto jest to relacja liczby osób (w danej grupie wieku) uczących się(stan na 
początku roku szkolnego) na danym poziomie kształcenia do liczby ludności (wg stanu w dniu 31 
grudnia) w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania 
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Tabela 7  Wyniki sprawdzianu kompetencji po gimnazjum w gminie Ujazd w latach 2008 - 2014 
w staninach 

lata 

Wartości stanin dla bloków kształcenia/przedmiotów 
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2008 4 - - 3 - - - - 

2009 5 - - 4 - - - - 

2010 6 - - 4 - - - - 

2011 5 - - 3 - - - - 

2012 - 4 5 - 2 4 8 7 

2013 - 4 4 - 2 3 6 7 

2014 - 3 4 - 2 3 7 7 
Skala staninowa oznacza przedziały wyników wyrażone następująco: 1 (najniższy), 2 (bardzo niski), 3 
(niski), 4 (niżej średni), 5 (średni), 6 (wyżej średni), 7 (wysoki), 8 (bardzo wysoki), 9 (najwyższy). 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wyniki sprawdzianów i egzaminów w szkołach 
województwa opolskiego 2014; http://www.kuratorium.opole.pl/index.php/jakosc-w-

edukacji/sprawdziany-i-egzaminy/  data pobrania: 17 grudnia 2015r. 

 
Analiza wyników sprawdzianów kompetencji po gimnazjum, wskazuje, że najwyższe 

kompetencje mają uczniowie w zakresie znajomości języków obcych, zarówno 
angielskiego, jak i niemieckiego.  W tych przypadkach uzyskiwane były wyniki powyżej 
przeciętnej i wysokie, a w 2012 roku także bardzo wysokie (j. angielski). Niestety bardzo 
niski poziom kompetencji, który ma charakter trwały uzyskują uczniowie 
z przedmiotów humanistycznych, a przede wszystkim w zakresie języka polskiego. Fakt 
ten jest niepokojący i wymaga poprawy. Kompetencje w sferze przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych osiągane są na poziomie nieco niższym od średniej 
i średnim. Jest to trend stały i podobny w przypadku matematyki oraz przedmiotów 
przyrodniczych.  

Elementem oceny kształcenia, który jest opisywany przez statystykę publiczną jest 
wychowanie przedszkolne (tabela 8).  

 
Tabela 8 Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli w gm. Ujazd w latach 2005-2014 

Jednostka 
terytorialna 

dzieci w placówkach wychowania 
przedszkolnego na  

1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat 

dzieci w wieku 3-5 lat na jedno miejsce w 
placówce wychowania przedszkolnego 

2003 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2003 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Ujazd  448 608 720 779 807 762 837 0,87 0,81 0,81 0,80 0,81 0,84 0,81 

Ujazd miasto  1061 1463 1468 1410 2964 2909 3864 0,30 0,33 0,41 0,41 0,22 0,22 0,18 
Ujazd ob. 
wiejski  264 290 333 458 0 0 0 2,06 1,84 1,60 1,60 0,00 0,00 0,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL, www.stat.gov.pl; data pobrania: 28.11.2015 

Id: B934FC74-891F-4D43-810E-5A325BCD63A8. Podpisany Strona 33



Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015-2025 

 

 

34 

Liczba dzieci uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego 
(przedszkoli) zwiększała się podczas ostatnich 10 lat. Jednak przyrost ich liczby nie jest 
na tyle duży, żeby zająć wszystkie wolne miejsca, którymi dysponują placówki 
przedszkolne gminy. Gmina Ujazd nie ma w pełni wykorzystanego potencjału w zakresie 
kształcenia i wychowania przedszkolnego, co wskazuje na możliwości rozwoju w tym 
zakresie. Jest to istotne, także za względu na fakt korzystnego oddziaływania na rozwój 
intelektualny, emocjonalny i społeczny dzieci uczęszczających na zajęcia przedszkolne.  

4.2. Struktura zatrudnienia i rynek pracy 

Rynek pracy jest kształtowany w oparciu o liczbę osób pracujących oraz 
pozostających bez pracy. W gminie Ujazd w badanym okresie dostrzegalne są istotne 
przekształcenia w zakresie rynku pracy oraz liczebności i struktury zasobów pracy. 
Gmina w relacji do województwa i powiatu strzeleckiego nie tworzy dużego rynku 
pracy. Na koniec 2014 roku w gminie pracowały 883 osoby, co stanowiło 0,46% ogółu 
pracujących w regionie i 5,79% pracujących w powiecie strzeleckim. Spośród ogółu 
pracujących w gminie większa część, bo 66,5% pracuje na obszarze wiejskim. 
Dominującą grupą wśród pracujących są kobiety, stanowiące aż 54,1% ogółu 
pracujących w gminie. Struktura pracujących ulegała jednak na terenie gminy zmianom 
w latach 1995 – 2014. Strukturę pracujących ze względu na płeć oraz miejsce 
zamieszkania przedstawia tab. 9.  

Tabela 9 Struktura pracujących według płci i miejsca zamieszkania w gminie Ujazd  
w latach 1995-2014. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, www.stat.gov.pl/bdl; data pobrania 
26.11.2015. 

W całym badanym okresie nastąpił wzrost liczby pracujących w gminie, przy czym 
był on charakterystyczny głównie dla obszaru wiejskiego. W mieście zanotowano 

Pracujący 
ogółem 

Lata 
Ogółem Miasto Obszar wiejski 

liczba 
na 1000 
mieszk. 

liczba % liczba % 

ogółem 

1995 507 73,7 351 69,2 156 30,8 
2000 502 78,1 386 76,9 116 23,1 
2006 658 105,1 315 47,9 343 52,1 
2011 732 116,2 315 43,0 417 57,0 
2014 883 139,3 296 33,5 587 66,5 

mężczyźni 

1995 204 60,0 137 67,2 67 32,8 
2000 188 59,2 151 80,3 37 19,7 
2006 329 108,2 93 28,3 236 71,7 
2011 321 105,1 104 32,4 217 67,6 
2014 405 103,6 106 26,2 299 73,8 

kobiety 

1995 303 87,0 214 70,6 89 29,4 
2000 314 96,6 235 74,8 79 25,2 
2006 329 102,3 222 67,5 107 32,5 
2011 411 126,7 211 51,3 200 48,7 
2014 478 149,4 190 39,7 288 60,3 
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natomiast spadek liczby pracujących o 54 osoby, co stanowi około 15,3% ogółu 
pracujących w mieście. Jest to zjawisko niekorzystne, ale jednocześnie rekompensowane 
ponad dwukrotnym wzrostem liczby pracujących na obszarze wiejskim. Zatem 
struktura pracujących ze względu na miejsce zamieszkania wskazuje, że aktualnie 
obszar wiejski wyróżnia się większą liczbą miejsc pracy w gminie. Istotne jest, iż proces 
ten zaczął się kształtować około 2006 roku. Analiza zróżnicowania płciowego 
pracujących wskazuje, że wzrosła zarówno liczba pracujących mężczyzn i kobiet, ale 
nieco większą dynamiką wzrostu liczby pracujących cechowała się grupa kobiet. Proces 
kształtował się podobnie na terenie miasta i obszarów wiejskich. Jednakże proporcje 
pracujących mężczyzn i kobiet ze względu na miejsce zamieszkania znacznie się 
zmieniły wraz z upływem czasu. W pierwszej części badanego okresu wśród mężczyzn 
większość pracowała w mieście, natomiast w drugiej części wzrastał ich udział na 
terenach wiejskich. Oznacza to iż obszary wiejskie stanowiły dla mężczyzn bardziej 
atrakcyjny rynek pracy. W przypadku kobiet w całym okresie większa ich część pracuje 
na terenie miasta, ale zauważalny jest proces spadku ich liczby i udziału na tym rynku 
pracy. Istotna z punktu widzenia oceny rynku pracy jest aktywność zawodowa ludności. 
Jest ona rozumiana jako udział ludności pracującej wśród ogółu ludności w wieku 
produkcyjnym. Zmiany w zakresie tej kategorii przedstawia tabela 10.  

Tabela 10 Aktywność zawodowa ludności w gminie Ujazd w latach 1995-2014.  

Kategoria Lata 
% pracujących wśród ludności w wieku produkcyjnym 

Ogółem Miasto Wieś 

Ogółem 

1995 12,44 33,30 5,16 

2000 13,47 38,83 4,24 

2006 16,86 30,29 11,98 

2011 17,97 28,07 14,13 

Mężczyźni 

1995 9,41 24,25 4,18 

2000 9,36 27,96 2,52 

2006 16,53 17,38 16,22 

2011 15,40 17,96 14,42 

Kobiety 

1995 15,89 43,76 6,28 

2000 18,26 51,76 6,24 

2006 17,20 43,96 7,60 

2011 20,65 38,86 13,82 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL,WWW.stat.gov.pl/bdl; data pobrania 
26.11.2015. 

Zdecydowanie większa część osób pracujących w wieku produkcyjnym zamieszkuje 
tereny miasta. W badanym okresie aktywność zawodowa osób mieszkających w mieście 
wykazuje tendencje spadkową, natomiast na obszarze wiejskim – wzrastającą. Nadal 
jednak wyraźnie widoczna jest dysproporcja w zakresie aktywności zawodowej 
mieszkańców miasta i obszarów wiejskich. Różnica w zakresie tej kategorii zmniejszyła 
się z 28,14% do 13,94%., zatem niemal dwukrotnie. Sytuacja ta wskazuje na dynamiczny 
rozwój obszaru wiejskiego w zakresie kształtowania rynku pracy. Charakterystycznym 
procesem dla gminy Ujazd jest poprawa aktywności zawodowej wśród mężczyzn 
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i kobiet, ale co ciekawe, wyższą aktywnością zawodową charakteryzują się kobiety. 
Udział pracujących kobiet wśród wszystkich kobiet w wieku produkcyjnym wzrastał 
dynamicznie, przede wszystkim na obszarze wiejskim. Być może przyczyną tego faktu 
była emigracja czynnych zawodowo kobiet z obszaru wiejskiego za granicę. 

Strukturę pracujących według sektorów ekonomicznych i własnościowych w gminie 
Ujazd jest bardzo trudno scharakteryzować i ocenić, ze względu na zmianę klasyfikacji 
PKD i brak ciągłości danych statystycznych na ten temat w badanym okresie. Dlatego 
przedstawiono ogólny jej zarys w odniesieniu do roku 2001 i 2011. Na koniec 2001 roku 
dominowało zatrudnienie w sektorze usługowym. Łącznie pracujący w tym sektorze 
stanowili 56,8%, w tym 175 osób zamieszkujących teren miasta i 74 osób obszar wiejski. 
Wyraźną większość osób zatrudnionych w tym sektorze stanowiły kobiety. 
Najmniejszym udziałem osób pracujących cechował się sektor rolniczy, liczący 6,4% 
ogólnej liczby pracujących. W tym wypadku zdecydowanie większym udziałem osób 
pracujących cechował się obszar wiejski. Odsetek pracujących w sektorze 
przemysłowym wyniósł 36,8% wszystkich pracujących przy czym w tych grupach 
większość stanowili mężczyźni. Ponad 70% mieszkańców gminy była zatrudniona 
w sektorze publicznym, tj. 316 osób, z czego 247 osoby znalazły zatrudnienie w mieście 
i 105 – na terenach wiejskich. Głównym pracodawcą zarówno na terenie miasta, jak 
i obszarach wiejskich była administracja samorządowa, w tym podlegle jej szkolnictwo. 
Pozostałe 30% osób pracujących, tj. 122 znalazło zatrudnienie w sektorze prywatnym, 
w którym podobnie kształtują się proporcje miedzy miastem, a wsiami. Ponadto na 
koniec 2001 roku odnotowano bardzo znaczący, bo sięgający 86,9% udział kobiet 
pracujących w sektorze publicznym. Rok 2011 dowodzi, że nieznacznie struktura 
sektorowa pracujących w gminie się zmieniła. Największa część osób pracuje w sektorze 
usługowym, przede wszystkim w mieście. Wśród usług pracę przede wszystkim 
podejmują kobiety. Pracujący w usługach w gminie stanowią 64% spośród wszystkich 
pracujących. Jest to jednak odsetek niższy niż w 2001 roku. Zmniejszył się również 
udział pracujących w przemyśle, który w 2011 roku liczyli 24,5% ogółu pracujących 
w gminie. Zjawisko to wywołane jest przyrostem udziału pracujących w sektorze 
rolniczym. 

Szczególnym elementem rynku pracy są osoby pozostające bez pracy. Ze względu na 
dostępność danych statystycznych opisujących zróżnicowanie zjawiska bezrobocia 
w gminie Ujazd zostanie ono zbadane dla roku 2005, 2009, 2012. Informacje 
statystyczne na temat bezrobocia zestawiono w tabeli 11. 

Liczba bezrobotnych w gminie Ujazd zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Strzelcach Opolskich na koniec 2014 roku wyniosła 150 osób i w porównaniu 
do stanu na koniec 2005 roku jest niższa o 131 osób. Należy to uznać za pozytywny 
proces, którego efektem jest poprawa sytuacji na rynku pracy. Wyraźna większość 
mieszkańców pozostających bez pracy w gminie Ujazd zamieszkuje obszary wiejskie, tj. 
66% ogółu mieszkańców. 
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Tabela 11 Struktura bezrobotnych według płci i miejsca zamieszkania w gminie Ujazd  
w latach 2005-2014 

Kategoria Struktura Lata 

Jednostka terytorialna 

Ogółem 
Miasto Wieś 

Liczba % Liczba % 

Liczba 
bezrobotnych 

Ogółem 

2005 281 90 32,0 191 68,0 

2009 206 67 32,5 139 67,5 

2012 204 69 33,8 135 66,2 

2014 150 bd bd bd bd 

Mężczyźni 

2005 102 35 34,3 67 65,7 

2009 95 38 40,0 57 60,0 

2012 93 39 41,9 54 58,1 

2014 88 bd bd bd bd 

Kobiety 

2005 179 55 30,7 124 69,3 

2009 111 29 26,1 82 73,9 

2012 111 30 27,0 81 73,0 

2014 62 bd bd bd bd 

Bezrobotni 
na 100 osób 
w wieku prod ogółem 

2005 9,9 8,7 --- 6,7 --- 

2009 5,2 6,2 --- 4,8 --- 

2012 5,6 5,5 --- 5,6 --- 

2014 3,6 bd bd bd bd 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL,WWW.stat.gov.pl/bdl; data 
pobrania 16.06.2013. 

Ze względu na płeć dominującą wśród bezrobotnych są kobiety. Jednakże 
w badanych latach poprawiła się sytuacja w grupie bezrobotnych kobiet w gminie, 
wśród których zanotowano spadek o 68 osób bezrobotnych. Wśród bezrobotnych kobiet 
sytuacja uległa poprawie zarówno w mieście jak i na terenach wiejskich. Jednakże 
większą skalą pozytywnej zmiany charakteryzują się obszary wiejskie. W przypadku 
mężczyzn także zaznaczył się spadek liczby bezrobotnych na obszarach wiejskich, ale 
jednocześnie zarejestrowano niekorzystną sytuację w mieście. 

Mimo nieznacznego rozmiaru, to jednak wzrosła liczba bezrobotnych mężczyzn 
w mieście. Ogólnie można stwierdzić, że pozytywne trendy dotyczące bezrobocia 
zauważalne były na obszarach wiejskich i przede wszystkim dotyczyły kobiet. 
Jednocześnie analiza stopy bezrobocia w gminie Ujazd wskazuje na zmienne tendencje. 
Generalnie w całej gminie zanotowano spadek z 9,9% do 5,6%, co daje podstawy sądzić, 
że w gminie nie istnieje problem bezrobocia. Jednakże w roku 2012 zanotowano wzrost 
tego wskaźnika na terenie wiejskim. Jest to zjawisko o tyle niekorzystne, że w dużym 
stopniu wynika z ubytku liczby osób w wieku produkcyjnym, nie zaś tylko liczby 
bezrobotnych. Istotną z punktu widzenia rozwoju gminy jest struktura bezrobotnych ze 
względu na ich wiek oraz czas pozostawania bez pracy ( tabela 12). 
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Tabela 12 Struktura bezrobotnych według płci i wieku w gm. Ujazd w latach 2005-2012 

Kategoria Struktura Lata 
Grupy wieku 

18-24 25-34 35-44 45-54 55-59 pow.60 

Bezrobotni  
w ogólnej 
liczbie 
bezrobotnych 
(%) 
 

ogółem 

2005 29,5 25,3 24,6 14,9 3,9 1,8 

2009 29,1 21,4 23,8 16,0 8,7 1,0 

2012 25,5 22,6 19,6 23,5 6,4 2,5 

mężczyźni 

2005 43,4 28,2 27,5 35,7 63,6 Bd 

2009 40,0 50,0 34,7 57,6 61,1 Bd 

2012 48,1 30,4 25,0 58,3 61,5 Bd 

kobiety 

2005 56,6 71,8 72,5 64,3 36,4 Bd 

2009 60,0 50,0 65,3 42,4 38,9 Bd 

2012 51,9 69,6 75,0 41,7 38,5 Bd 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL,WWW.stat.gov.pl/bdl; data pobrania 
26.11.2015. 

Największy udział osób bezrobotnych w gminie Ujazd w latach 2005-2012 stanowili 
bezrobotni w wieku najmłodszym, tzn. od 18 do 24 lat. Ich udział się zmniejszył, ale 
liczył ponad 25% ogółu bezrobotnych. Podobnie liczne grupy bezrobotnych – ponad 
20%- dotyczą osób w wieku 25-34 oraz 35-44 lata. Jest to sytuacja bardzo niekorzystna, 
gdyż wskazuje, że wśród ludności w wieku produkcyjnym, zatem zdolnej do pracy, 
przynajmniej co piąta osoba jest bezrobotna. Wraz ze wzrostem grupy wiekowej spada 
udział osób bezrobotnych. Najmniejszy udział bezrobotnych notowany jest w grupie 
powyżej 60 roku życia. Charakterystyczne jest jednak to, że w najstarszych grupach 
wiekowych wzrasta w miarę upływu czasu odsetek osób bezrobotnych. O ile problem 
ten kształtuje się pozytywnie w młodszych grupach wiekowych, w których udział 
bezrobotnych spada, to wśród ludności starszej bezrobocie się utrzymuje.  Wśród 
bezrobotnych dominują kobiety niemal w każdej grupie wiekowej. Szczególnie jest to 
jednak widoczne w przypadku osób w wieku 35-44 lata, wśród których ponad 70% 
stanowią kobiety. Duży odsetek kobiet wśród ogółu bezrobotnych przypada także 
w młodszych grupach wiekowych, tj. 25-34 lata (około 70% bezrobotnych) i 18-24 lata 
(ponad 50%). W przypadku mężczyzn ich udział w strukturze bezrobotnych wzrasta 
w starszych grupach wiekowych. Jednakże wśród bezrobotnych kobiet największa część 
stanowią bezrobotne w wieku 25-34 lata (28%), 35-44 lata (26%) oraz 18-24 lata 
(24%). Łącznie te trzy grupy bezrobotnych kobiet stanowią 78% wszystkich 
bezrobotnych kobiet. W grupie mężczyzn relacje te kształtują się nieco inaczej, gdyż 
najwięcej bezrobotnych mężczyzn jest w grupie mężczyzn w wieku 45-54 lata (33%) 
oraz 18-24 lata (29%). Razem w tych grupach wiekowych jest 62% bezrobotnych 
mężczyzn. Charakterystyczne jest zatem to, że bezrobotnymi mężczyznami są przede 
wszystkim Ci, którzy rozpoczynają lub kończą pracę zawodową.  

Ze względu na czas pozostawania bez pracy zauważa się w gminie Ujazd pozytywną 
tendencję polegającą na tym, ze zmniejsza się udział osób długotrwale będących 
bezrobotnymi (tab. 13). 

Największą dynamiką zmian udziału ludności bezrobotnej w latach 2005-2012 
cechuje okres pozostawania bez pracy powyżej 24 miesięcy (spadek udziału o 25,2%).  
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Tabela 13 Struktura bezrobotnych według płci i czasu pozostawania bez pracy w gminie Ujazd  
w latach 2005-2012 

Kategoria 
Struktura 
ludności 

Lata  
Czas pozostawania bez pracy 

do 1 
m-ca 

1-3 
m-ce 

3-6 
m-ce 

6-12 
m-ce 

12-24 
m-ce 

pow. 24 
m-ce 

Bezrobotni 
ogólnej 
liczbie 
bezrobotnych 
(%) 
 

ogółem 

2005 8,2 16,7 11,4 14,2 12,5 37,0 

2009 12,1 26,7 23,8 17,5 14,1 5,8 

2012 16,2 25,0 17,6 18,1 11,3 11,8 

mężczyźni 

2005 60,9 51,1 43,8 35,0 34,3 23,1 

2009 60,0 58,2 32,7 38,9 37,9 58,3 

2012 60,6 49,0 47,2 40,5 34,8 20,8 

kobiety 

2005 39,1 48,9 56,3 65,0 65,7 76,9 

2009 40,0 41,8 67,3 61,1 62,1 41,7 

2012 39,4 51,0 52,8 59,5 65,2 79,2 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, www.stat.gov.pl/bdl; data pobrania 
16.06.2013. 

Zmniejszył się także, ale nieznacznie, udział bezrobotnych, który pozostają bez 
pracy ponad rok. Jednakże nadal w 2012 roku te dwie grupy osób długotrwale 
pozostających bez pracy stanowią ponad 20% ogółu bezrobotnych. Jest to sytuacja 
niekorzystna, wskazująca na problemy dostosowawcze podaży pracy dla trwale 
bezrobotnych. W pozostałych grupach ze względu na czas pozostawania bez pracy 
wzrósł udział bezrobotnych. W największym stopniu, gdyż uległ podwojeniu, miało to 
miejsce w grupie osób pozostających bezrobotnymi mniej niż miesiąc, a także 
zwielokrotnieniu uległ udział osób będących bez pracy do 3 miesięcy. Sytuacja ta 
oznacza, że w gminie ubywa osób pozostających bez pracy w długim okresie, 
a przybywa takich, którzy stosunkowo szybko podejmują pracę.  

Analiza czasu pozostawania bez pracy mężczyzn i kobiet wskazuje jednoznacznie, że 
długotrwale bezrobotne są przede wszystkim kobiety. Wraz z każdym przedziałem 
czasowym pozostawania bez pracy wzrasta udział bezrobotnych kobiet wśród ogółu 
bezrobotnych. Wśród osób, które są bezrobotne krócej niż miesiąc kobiety stanowią 
około 40%, a wśród tych, którzy są bezrobotni ponad rok 65%, zaś ponad dwa lata aż 
80%. Odwrotnie kształtuje się sytuacja mężczyzn, ponieważ są oni bezrobotni 
zdecydowanie krócej. Dominują wśród osób, które są bezrobotne krócej niż miesiąc.  

W strukturze bezrobotnych według poziomu wykształcenia w gminie Ujazd 
zaznacza się tendencja typowa dla kraju i województwa opolskiego. Strukturę tę 
obrazuje zestawienie informacji statystycznych w tabeli 14. Generalnie, wśród osób 
z niższym poziomem wykształcenia jest największy udział osób bezrobotnych. W grupie 
osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym bezrobotni stanowią około 40%. 
Wraz z upływem lat w tej grupie zwiększył się udział mężczyzn natomiast zmalał kobiet. 
Niepokojąco wysoki jest także odsetek osób bezrobotnych wśród absolwentów szkół 
zawodowych. 
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Tabela 14 Struktura bezrobotnych według płci i wykształcenia w gminie Ujazd w latach  
2005-2012 

Kategoria 
Struktura 
płciowa 

Lata 

Poziom wykształcenia 

W
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Bezrobotni  
w ogólnej 
liczbie 
bezrobotnych 
(%) 

ogółem 

2005 2,1 18,1 4,3 35,6 39,9 

2009 3,4 19,4 4,9 37,4 35 

2012 9,3 15,7 5,9 28,9 40,2 

mężczyźni 

2005 33,3 31,4 8,3 42,0 36,6 

2009 28,6 40,0 0,0 51,9 51,4 

2012 10,5 28,1 33,3 45,8 58,5 

kobiety 

2005 66,7 68,6 91,7 58,0 63,4 

2009 71,4 60,0 100,0 48,1 48,6 

2012 89,5 71,9 66,7 54,2 41,5 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, www.stat.gov.pl/bdl; data pobrania 
16.06.2013. 

Uległ on w latach 2005-2012 zmniejszeniu z poziomu około 36% do około 29%, ale 
jest to nadal duży odsetek fachowców pozostających bez pracy. Najmniejsze zagrożenie 
bezrobociem dotyczy osób z wykształceniem wyższym. Niekorzystny jest jednak 
znaczący przyrost udziału tej grupy bezrobotnych. W 2005 roku stanowili oni 2,1% 
bezrobotnych, a w 2012 już 9,3%. Wynikać to może przede wszystkim z gwałtownego 
wzrostu liczby ludności z wykształceniem wyższym, również licencjackim, co stanowi 
nadwyżkę popytu do podaży miejsc pracy dla tak wykształconych osób. Wśród 
bezrobotnych mężczyzn największą część w 2012 roku stanowili, ci którzy mieli 
wykształcenie gimnazjalne niższe (53,3%) oraz zawodowe (30%). W przypadku 
bezrobotnych kobiet również te grupy miały znaczący udział – odpowiednio 30% i 28%, 
ale także liczną grupę stanowiły bezrobotne kobiety z wykształceniem policealnym 
i średnim zawodowym, tj. 20%. W relacjach między liczbą bezrobotnych mężczyzn 
i kobiet w grupach o poszczególnych poziomach wykształcenia zaznacza się trwała 
przewaga udziału bezrobotnych kobiet niemal na każdym z poziomów wykształcenia. 
Tylko w przypadku najniższego poziomu wykształcenia większą część stanowią 
bezrobotni mężczyźni. Zasadniczo struktura kształtuje się w taki sposób, iż w grupach 
z wyższym poziomem wykształcenia dominują liczebnie bezrobotne kobiety. 

4.3. Aktywność społeczna  

Aktywność społeczna mieszkańców wyraża się w dobrowolnej współpracy 
i zaangażowaniu na rzecz rozwoju gminy. Nie jest możliwa precyzyjna ocena aktywności 
społecznej na poziomie gminy, ze względu na brak informacji publikowanych 
w publicznych bazach danych. W związku z tym oceny dokonano na podstawie 
informacji udostępnianych przez poszczególne placówki organizacji życia społecznego 
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oraz obserwacji własnych. Z badań wynika, że mieszkańcy biorą czynny udział 
w inicjatywach o charakterze rozrywkowo-kulturalnym i sportowym.  

Kluczową rolę w aktywizowaniu społeczności pełni Miejsko-Gminny Ośrodek 
Działalności Kulturalnej. Zaspokaja on potrzeby mieszkańców gminy w zakresie kultury, 
rozrywki i sztuki podejmując działania wpisujące się w tradycyjną kulturę społeczności 
lokalnej (np. dożynki) jak i inicjatywy okolicznościowe (zabawy Andrzejkowe, 
Mikołajkowe, Targi Panieńskie). Równocześnie w ramach funkcjonowania Ośrodka, 
prowadzone są kursy tańca, wyjazdy dla dzieci i dorosłych oraz spotkania tematyczne 
(np. Spotkanie z Alladynem dla dzieci).  

Obraz statystyczny działalności jednostek publicznych związanych z kulturą 
wskazuje jednak na zmniejszającą się liczbę organizowanych imprez. Liczba imprez 
zmalała o 37% w stosunku do 2007 roku, a liczba uczestników imprez ogólnie o 57 %. 
Zwiększyła się natomiast liczba zespołów artystycznych i w 2014 roku w całej gminie 
Ujazd było zarejestrowanych 6 zespołów, z czego 3 to zespoły taneczne,  
2- instrumentalne, a 1- folklorystyczny.  

Mieszkańcy gminy mogą przynależeć do kół organizowanych przez jednostki 
kulturalne w tym: koła seniora (obecnie 35 członków) lub koła plastycznego (obecnie 11 
członków). 

Dodatkową forma aktywności społecznej są kluby sportowe (wymienione 
w rozdziale 7.3). Największą rejestrowaną aktywność sportową wykazują mężczyźni, 
którzy stanowią 99% ogółu zarejestrowanych ćwiczących w gminie. Udział młodych 
ćwiczących poniżej 18 roku życia kształtuje się na poziomie 52% wśród wszystkich 
ćwiczących. Jest to korzystna struktura wskazująca na podejmowanie aktywności 
fizycznej przez osoby, które ukończyły etap edukacji szkolnej (48% ćwiczących 
zarejestrowanych). Ponadto odsetek osób ćwiczących (4%) w liczbie mieszkańców 
w gminie, jest wyższy od średniego dla powiatu strzeleckiego (3%) 

W samym mieście Ujazd, aktywnie działa Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły 
Sportowe„ będące zrzeszeniem kultury fizycznej, upowszechniające kulturę fizyczną 
i sport wśród mieszkańców gminy Ujazd. Celem GZ jest między innymi 

 popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej na terenach wiejskich, 
 popularyzowanie piłki nożnej w środowisku wiejskim, 
 popularyzowanie higienicznego trybu życia, 
 wyszukiwanie talentów piłkarskich w środowisku wiejskim, 
 organizowanie imprez i zawodów sportowych, 
 działanie na rzecz rozwoju obiektów sportowych w gminie, 
 współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej z innymi stowarzyszeniami 

i organizacjami. 
Wśród organizacji pozarządowych integrujących mieszkańców oraz działających na 

ich rzecz są także Ochotnicze Straże Pożarne, które zlokalizowane są w Ujeździe, Starym 
Ujeździe, Olszowej, Zimnej Wódce i Niezdrowicach.  

Na terenie gminy funkcjonują również stowarzyszenia, np. Grupy Odnowy Wsi, Koła 
Gospodyń Wiejskich, rady sołeckie i parafialne oraz Samorząd Mieszkańców Miasta 
Ujazd.  

 

Id: B934FC74-891F-4D43-810E-5A325BCD63A8. Podpisany Strona 41



Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015-2025 

 

 

42 

4.4. Warunki zamieszkania 

Punktem wyjścia do oceny warunków mieszkaniowych jest dostępność do mieszkań 
oraz ich standard. Na podstawie danych statystycznych można wnioskować, że warunki 
mieszkaniowe w gminie Ujazd, zarówno na terenie miasta, jak i obszarów wiejskich 
ulegają systematycznej poprawie.  

Liczba mieszkań wzrastała w wartościach bezwzględnych oraz miarach wyrażonych 
względnie. Bezwzględna liczba mieszkań zwiększyła się w gminie w latach 1995 – 2010 
o 79, z czego nieznaczna większość przybyła na obszarze wiejskim – 41 sztuk (52%), 
a na terenie miasta 38 (48%). Tendencje te spowodowały poprawę dostępności do 
mieszkań. Znacząco wzrosła liczba mieszkań przypadająca na 1000 osób, z poziomu 249 
w 1995 roku do 284 w 2010 roku. Biorąc pod uwagę fakt wyludniania się gminy, 
w szczególności z obszaru wiejskiego znacząco poprawiła się liczba mieszkań 
przypadająca na 1000 mieszkańców właśnie na terenie wiejskim. W badanym okresie 
wskaźnik ten zwiększył się o 39 mieszkań, a na terenie miasta o 21. Zatem można 
wnioskować, że ilościowa dostępność do mieszkań jest na lepszym poziomie na terenie 
wiejskim gminy. Mieszkania na obszarach wiejskich charakteryzują się także większą 
liczbą izb oraz większą przeciętną wielkością powierzchni niż na terenie miasta. Należy 
jednak zauważyć, że liczba izb w mieszkaniach jak też ich powierzchnia wzrosły 
w podobnym tempie i podobnej skali w mieście i na wsi. Obie wartości wskazują, ze na 
terenie gminy występują mieszkania duże liczące przeciętnie około 5 izb oraz mierzące 
około 90m2.  Jest to dobry standard mieszkań, w sposób ilościowy charakteryzujący 
warunki mieszkaniowe w gminie. Duża liczba izb oraz duża powierzchnia mieszkań jest 
pochodną dominującego na terenie gminy budownictwa jednorodzinnego. Mało jest 
w strukturze budynków mieszkaniowych obiektów wielorodzinnych, które zwykle 
cechują się mniejszą powierzchnią oraz mniejszą liczbą izb. Największą część zasobów 
mieszkaniowych na terenie gminy stanowią zasoby osób fizycznych. Rejestracja 
w statystyce publicznej tychże kategorii sięga tylko roku 2007 i wówczas stanowiły one 
94% na terenie wiejskim, a 89% na terenie miasta. Kolejnym właścicielem pod 
względem form własności zasobów mieszkaniowych w gminie Ujazd była w 2007 roku 
gmina, która na obszarze wiejskim posiadała 1,2% ogółu mieszkań, a na ternie miasta 
10,7%. W przypadku obszarów wiejskich około 4,6% mieszkań należało także do 
zasobów zakładów pracy. Tendencje przekształceniowe w strukturze gospodarczej 
gminy wskazują jednak na wzrost udziału zasobów mieszkaniowych należących do osób 
fizycznych, kosztem pozostałych właścicieli. Zatem w bieżącym roku dominującym 
właścicielem zasobów mieszkaniowych są osoby fizyczne.  

Dane statystyczne charakteryzujące jakość zasobów mieszkaniowych wyrażoną 
wyposażeniem mieszkań w wodociąg, łazienkę i centralne ogrzewanie wskazują na 
podobną jakość mieszkań na obszarze miejskim i wiejskim. W wodociąg wyposażonych 
było w 2010 roku (od 2004) na terenie miasta ponad 98%, a na obszarze wiejskim 
niemal 97% mieszkań. Wysokim odsetkiem wyróżnia się także wyposażenie mieszkań 
w łazienkę, odpowiednio w mieście 90,1%, a na terenie wiejskim 88,6% ogółu zasobów 
mieszkaniowych. Nieco mniejszym wskaźnikiem cechuje się wyposażenie mieszkań 
w centralne ogrzewanie, a ponadto odwrotnie do pozostałych elementów większa część 
mieszkań z instalacją centralnego ogrzewania jest na obszarze wiejskim. Występuje tu 
74% mieszkań z centralnym ogrzewaniem, a w mieście 72,5%. Wszystkie trzy miary 
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wskazują na dobre i bardzo dobre wyposażenie mieszkań w wymienione instalacje, co 
świadczy o dobrych warunkach mieszkaniowych.  

Sytuacja ekonomiczna ludności mieszkającej w mieszkaniach może być ocenione 
przez pryzmat liczby i wielkości kwoty wypłacanych dodatków mieszkaniowych. 
W gminie Ujazd ogólna liczba dodatków mieszkaniowych znacząco się zmniejszyła z 596 
w 2004 roku do 250 w 2010 roku. Skala zmniejszonej liczby wypłacanych dodatków 
była porównywalna na terenie miasta – spadek o 187, i wsi – spadek o 159. W całym 
okresie 2004 – 2010 utrzymała się większa liczba wypłacanych dodatków na terenie 
miasta. Analiza przeciętnej kwoty wypłacanych dodatków wskazuje, że wysokość 
dodatków się zwiększyła. Jego zakres był wyższy w przypadku miasta, gdzie wartość 
jednego dodatku  wzrosła o 60 zł, a na terenie wiejskim o 21 zł. Wysokość dodatku 
przypadająca na 1 mieszkanie wskazuje także, iż znacząco wyższe dodatki dotyczyły 
mieszkań w mieście. Liczba i kwoty wypłacanych dodatków mieszkaniowych świadczą 
o większej potrzebie wsparcia osób mieszkających w mieście, a jednocześnie o większej 
potrzebie dofinansowania miejskich zasobów mieszkaniowych.  
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5. UWARUNKOWANIA GOSPODARCZE 

5.1. Struktura gospodarcza 

Określenie struktury gospodarczej gminy Ujazd dokonano w oparciu o udział 
podmiotów zarejestrowanych wpisanych do rejestru REGON. Zarówno na obszarach 
wiejskich jak i w samym mieście dominują podmioty zakwalifikowane do sektorów 
działalności usługowej. Podczas ostatnich 6 lat widoczny jest wzrost udziału podmiotów 
usługowych na obszarach wiejskich oraz zmniejszenie udziału podmiotów 
gospodarczych w rolnictwie (tabela 15.).  

Tabela 15 Udział podmiotów gospodarczych według sektorów działalności gospodarczej 
w gminie Ujazd w latach 2009-2014 

Jednostka terytorialna % podmiotów gospodarczych 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 
Rolnictwo (Sekcja A) 

Gmina  6,97 7,48 7,28 6,67 6,65 4,58 
Miasto  3,65 4,49 4,61 4,08 4,00 3,90 
Obszar wiejski  9,33 9,76 9,27 8,59 8,67 5,13 

 
Przemysł (Sekcje C D E F) 

Gmina  30,0 30,5 29,7 30,4 30,3 30,7 
Miasto  27,0 30,1 29,6 30,6 31,3 32,5 
Obszar wiejski  32,1 30,7 29,8 30,3 29,6 29,2 

 
Działalność usługowa (pozostałe sekcje) 

Gmina  63,0 62,0 63,0 62,9 63,0 64,8 
Miasto  69,3 65,4 65,8 65,3 64,7 63,6 
Obszar wiejski  58,5 59,5 61,0 61,1 61,7 65,6 
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL, www.stat.gov.pl; data pobrania: 24.11.2015 

Struktura przedsiębiorstw ze względu na klasę wielkości wskazuje na zdecydowaną 
dominację mikro-przedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób (94,3% ). Przedsiębiorstwa 
małe i średnie stanowią około 5 % wśród ogółu przedsiębiorstw ( 10-49 pracowników), 
a duże- jedynie 0,3% (tabela 16). 

Tabela 16 Udział podmiotów gospodarczych w ogólnej liczbie podmiotów wg klas wielkości 
(liczby pracujących) w gminie Ujazd  w latach 2004-2014 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL, www.stat.gov.pl; data pobrania: 24.11.2015 

Wielkość  

podmiotów 

gosp. 

Udział (%) podmiotów w latach:  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

0 - 9 94,3 95,3 95,7 95,3 94,7 94,5 94,7 95,0 95,1 94,5 94,3 

10 - 49 5,3 4,3 4,0 4,7 5,3 5,5 5,3 5,0 4,9 5,2 5,4 

50 - 249 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 
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Odsetek osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 100 osób 
w wieku produkcyjnym jest nieco niższy niż w średnia dla powiatu strzeleckiego: Ujazd: 
6,4 w stosunku do 7,7 dla pow. strzeleckiego w 2014 roku.  

Liczba podmiotów gospodarczych w gminie Ujazd zwiększyła się podczas ostatnich 
10 lat. Od 2004 roku do 2010 roku w gminie przybyło 116 nowych podmiotów 
gospodarczych. W kolejnych latach liczba ta nieznacznie się zmniejszyła, utrzymując 
jednak trend wzrostowy. (tabela 17). Ze względu na strukturę własnościową podmiotów 
gospodarczych, dominują te należące do sektora prywatnego, w których największy 
udział stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Ponadto, podczas 
ostatnich 10 lat zwiększył się ponad dwukrotnie udział spółek handlowych 
zarejestrowanych na terenie gminy. 
 

Tabela 17 Podział podmiotów gospodarki narodowej wg sektorów własnościowych 

Podmioty wg 
sektorów 
własnościowych 

lata 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

podmioty gospodarki narodowej - ogółem 
liczba 245 255 276 296 318 330 361 357 345 346 349 
sektor publiczny  
udział w liczbie 
podm. ogółem (%) 

5,3 5,1 5,8 5,4 5,0 4,5 4,2 4,2 4,1 4,3 4,3 

W
 t

ym
: (

%
) 

państwowe i 
samorządowe 
jednostki 
prawa 
budżetowego 

76,9 76,9 62,5 62,5 62,5 66,7 66,7 66,7 64,3 66,7 66,7 

spółki 
handlowe 

7,7 7,7 6,3 6,3 6,3 0,0 0,0 6,7 7,1 6,7 6,7 

sektor prywatny 
 

udział w liczbie 
podm. ogółem 

94,7 94,9 94,2 94,6 95,0 95,5 95,8 95,8 95,9 95,7 95,7 

W
 t

ym
: (

%
) 

osoby fizyczne 
prowadzące 
działalność 
gospodarczą  

81,0 82,2 81,2 81,4 82,5 81,9 82,4 81,6 81,3 81,0 79,6 

spółki 
handlowe  

3,0 2,9 3,5 3,6 3,3 3,8 4,6 5,8 5,7 6,0 6,9 

spółki handl.  
z udziałem 
kapitału 
zagranicznego  

1,7 1,7 1,9 1,8 1,7 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8 2,1 

spółdzielnie  1,3 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

stowarzyszeni
a i organizacje 
społeczne  

3,4 3,3 3,1 2,9 2,6 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL, www.stat.gov.pl; data pobrania: 24.11.2015 
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Analiza liczby podmiotów gospodarczych ze względu na przynależność do sektora 
własnościowego wskazuje na zróżnicowanie jednostek. W sektorze publicznym, liczba 
państwowych i samorządowych jednostek prawa budżetowego (10 podmiotów) jak 
i spółki handlowe (1 podmiot) jest praktycznie niezmienna. Struktura podmiotów 
gospodarczych sektora prywatnego, wskazuje na dominację liczby osób prowadzących 
działalność gospodarczą, która do 2010 roku systematycznie zwiększała się. Podczas 
ostatnich 10 lat liczba spółek handlowych zwiększyła się trzykrotnie oscyluje wokół 23 
jednostek. Wśród analizowanych podmiotów gospodarczych znajdują się również spółki 
handlowe z udziałem kapitału zagranicznego, których liczba stale rośnie.  

Poziom przedsiębiorczości mieszkańców gminy na tle powiatu strzeleckiego 
zdiagnozowano jako niższy od przeciętnego (tabela 18). Liczba podmiotów 
przypadających na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym wzrastała i była 
największa w 2010 i 2011 roku. Obecnie tendencja w tym zakresie jest odwrotna. Na tle 
powiatu strzeleckiego poziom przedsiębiorczości mieszkańców gminy Ujazd jest niższy.  
 

Tabela 18 Podmioty na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym w gminie Ujazd 
i w powiecie strzeleckim 

Jednostka 
terytorialna 

rok 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

powiat strzelecki 83,3 86,3 89,1 92,5 94,4 94,7 102,8 101,4 103,0 105,1 105,8 

gmina Ujazd 64,2 65,9 70,7 75,7 80,7 83,3 89,1 87,6 84,7 83,8 84,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL, www.stat.gov.pl; data pobrania: 24.11.2015 

 

5.2. Rolnictwo w strukturze gospodarczej gminy  

Gmina Ujazd ma tradycyjnie charakter rolniczy. Gleby na obszarze gminy 
charakteryzują się znaczącym zróżnicowaniem klas bonitacyjnych i uzależnione są od 
położenia geograficznego. W strukturze gruntów rolnych dominują grunty klasy III- 
średnio dobrej, a najmniejszy odsetek stanowią grunty klasyfikowane do klasy I i II- 
bardzo dobrych (tabela 19) 

Tabela 19 Udział klas bonitacyjnych w całości niezabudowanych gruntów ornych gminy Ujazd  

Klasa  Grunty  Udział 
I-II bardzo dobre (orne niezabudowane ) 13,41%  
III średnio dobre 38,47%,  
IV średniej 23,64%  
V-VI najsłabsze 24,48%.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Gminy 
Ujazd23 

                                                        
23 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL.226.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 kwietnia 2014 r, s. 43-
47 
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Syntetyczny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej24 dla gminy Ujazd 
wynosi 84 w 100 punktowej skali i jest on nieznacznie wyższy od średniej dla 
województwa opolskiego (82,1). Równocześnie wskaźnik ten znacznie przekracza 
średnią dla Polski która wynosi 66,6 pkt. 

Warunki do uprawy roślin są najlepsze w centralnej i zachodniej części gminy, na 
terenie miasta Ujazd oraz sołectw Stary Ujazd, Zimna Wódka, Jaryszów, Klucz oraz 
południowej części Olszowej. Ponadto, na terenie gminy Ujazd wytypowano trzy obręby 
ewidencyjne, zaliczone do strefy I nizinnej w ramach obszarów o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania. Są to Balcarzowice, Niezdrowice i Sieroniowice. 
Dodatkowo walory produkcyjne są częściowo ograniczone przez warunki topograficzne 
i procesy erozji gleb25.  

Podmioty  zaklasyfikowane do  sekcji A „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo„ 
według PKD 2007 znacząco zmniejszyły swój udział od 2009 roku i obecnie stanowią 
4,6% wszystkich podmiotów gospodarczych w gminie. 

5.3. Działalność  pozarolnicza (przemysłowa  i usługowa)  

Działalność przemysłowa opiera się głównie na funkcjonowaniu podmiotów 
gospodarczych przetwórstwa przemysłowego, których udział w ogólnej liczbie 
podmiotów z roku na rok jest coraz większy. Aktualnie wynosi od 11,7%, podczas gdy 
w 2009 roku oscylował wokół 8,5% ( dane z GUS, BDL, data pobrania 24.11.2015) 

Struktura podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w poszczególnych sekcjach 
PKD (2007), wskazuje na dominację jednostek w dziale „Handel i naprawa pojazdów 
samochodowych” oraz „Budownictwo”, które stanowią odpowiednio 25% i około 18% 
wszystkich podmiotów zarejestrowanych w 2014 roku. W ciągu ostatnich 6 lat liczba 
podmiotów w gminie Ujazd, związanych z handlem oraz naprawą pojazdów zwiększała 
się, natomiast w branży budowlanej – zmniejszała się ( tabela 20). 

Zmiany na rynku nieruchomości spowodowały zmniejszenie się udziału podmiotów 
gospodarczych związanych z obsługą rynku nieruchomości. Analiza danych wskazuje na 
wzrost liczby podmiotów w sekcji S i T. Odnotowano wzrost liczby gospodarstw 
domowych zatrudniających pracowników oraz produkujących wyroby i świadczących 
usługi na własne potrzeby (sekcja T). W obu analizowanych sekcjach, wzrost ten jest 
znaczący. Natomiast udział podmiotów obsługujących rynek nieruchomości znacząco się 
zmniejszył. Wskazuje to na znaczące zmiany w strukturze podmiotów gospodarczych 
w gminie. 

 

 

 

 

 

                                                        
24 Wskaźnik ten obliczany jest  z uwzględnieniem sprzyjających warunków klimatycznych, rzeźbę terenu 

oraz warunki wodne 
25 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujazd, Załącznik nr 1 do 

Uchwały Nr XL.226.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe, z dnia 24 kwietnia 2014 r, s. 147 
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Tabela 20 Podmioty gospodarcze sektora usług wg sekcji PKD 2007 w gminie Ujazd w latach 
2009-2014 

Sekcje PKD 
% podmiotów gospodarczych w latach 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Sekcja E- Dostawa wody; gospodarowanie ściekami 
i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 

Sekcja K- Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 0,9% 1,1% 0,8% 1,7% 1,4% 1,4% 

Sekcja J- Informacja i komunikacja 1,2% 1,1% 1,7% 1,4% 0,9% 0,9% 

Sekcja I- Zakwaterowanie i gastronomia 1,5% 1,7% 1,7% 2,3% 2,3% 2,6% 
Sekcja N- (bez podklasy 81.30.Z) Administrowanie i 
działalność wspierająca 2,1% 2,2% 2,8% 2,6% 3,2% 2,9% 
Sekcja O- Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 2,1% 1,9% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

Sekcja P- Edukacja 2,1% 1,9% 2,2% 2,0% 2,3% 2,3% 

Sekcja R- Kultura i rekreacja 2,1% 1,9% 2,2% 2,3% 2,3% 2,6% 
Sekcja M- Działalność profesjonalna, naukowa i 
techniczna 2,4% 2,2% 2,2% 1,7% 1,7% 2,3% 
Sekcja Q (bez podklasy 86.10.Z) Opieka zdrowotna i 
pomoc społeczna 3,3% 4,2% 3,9% 4,1% 4,0% 3,4% 

Sekcja S - Sekcja S (działy 95, 96) Pozostała działalność 
usługowa oraz sekcja T- Gospodarstwa domowe 
zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe 
produkujące wyroby i świadczące usługi na własne 
potrzeby 3,9% 4,2% 5,3% 4,6% 4,6% 6,0% 

Sekcja L- Obsługa rynku nieruchomości 5,8% 5,3% 4,8% 4,6% 4,6% 4,6% 

Sekcja A- Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 7,0% 7,5% 7,3% 6,7% 6,6% 4,6% 

Sekcja H- Transport i gospodarka magazynowa 11,8% 9,7% 9,2% 9,0% 8,4% 8,3% 

Sekcja F- Budownictwo 21,2% 20,8% 19,6% 20,3% 19,7% 18,6% 

Sekcja G - Handel i naprawa poj. samochodowych 23,6% 24,7% 24,1% 24,3% 25,1% 25,5% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL, www.stat.gov.pl; data pobrania: 24.11.2015 

5.4. Atrakcyjność inwestycyjna  

Gmina Ujazd zaliczona jest do gmin atrakcyjnych inwestycyjnie. Według Raportu 
o atrakcyjności inwestycyjnej woj. opolskiego z 2012 roku,  biorąc pod uwagę wskaźnik 
potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej odnoszącego się do całości gospodarki 
regionalnej/narodowej (PAI1_GN), gmina ta została zaklasyfikowana do klasy 
B świadczącej o jej wysokich ocenach26. 

Coroczny przyrost liczby nowo zarejestrowanych podmiotów potwierdza 
występowanie dogodnych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej. 
W 2014 roku w samym mieście Ujazd zarejestrowanych zostało 13 nowych podmiotów, 
a na obszarach wiejskich- 18 jednostek. Udział nowych podmiotów  gospodarczych 
zlokalizowanych na obszarach wiejskich w gminie jest znaczący i od 2009 roku znacznie 
przewyższa udział podmiotów nowo zarejestrowanych w samym mieście (tabela 21). 

 
 

                                                        
26 Atrakcyjność Inwestycyjna Regionów 2012. Województwo Opolskie, Centrum Analiz Regionalnych i 
lokalnych, Warszawa Październik 2012r. , s. 9, dostęp: 05.12.2016 r. www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=19081 
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Tabela 21 Nowo zarejestrowane podmioty gospodarcze w gminie Ujazd w latach 2009-2014  

Jednostka terytorialna 
Podmioty gospodarcze w latach 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Gmina  (liczba ogółem) 37 45 16 14 17 31 

(%) odsetek 
Miasto  30% 56% 13% 29% 41% 42% 
Obszar wiejski  70% 44% 88% 71% 59% 58% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL, www.stat.gov.pl; data pobrania: 24.11.2015 

 
Obecnie przedsiębiorstwa o kluczowym znaczeniu, które zlokalizowały swoją 

działalność na terenie gminy to m.in. HABA - BETON Johann Bartlechner Sp. z o. o. , 
QUALICHAIRS Sp. z o. o. , FM Logistic, TRU-FLEX Sp. z o. o. ,   

Gmina Ujazd należy do KSSE i dysponuje terenami (30 działek o łącznej powierzchni 
325 ha) przeznaczonymi pod inwestycje (rysunek 2).  

 
 
 

 

 

Rysunek 2 Oferta terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej  

w gminie Ujazd  

Źródło: oferta inwestycyjna. strefa aktywności gospodarczej gminy ujazd. s. 6 -8, dostęp: 

http://ujazd.pl/8/2/oferta-inwestycyjna-strefa-aktywnosci-gospodarczej.html 
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 Tereny są przeznaczone dla działalności przemysłowej, usługowo-produkcyjnej, 
magazynowo-składowej, obsługi komunikacji samochodowej, usług handlu 
i gastronomi. Strefa Aktywności Gospodarczej Sieroniowice charakteryzuje się dogodną 
lokalizacją ze względu na komunikację drogową, gdyż zlokalizowana jest pomiędzy 
węzłami autostrady A4 „Nogowczyce” i „Olszowa”27. Na terenie gminy Ujazd działa 
Ujazdowski Inkubator Przedsiębiorczości którego celem jest pomoc nowym firmom 
z sektora MŚP w osiągnięciu pozycji na rynku i ukierunkowaniu np. na współpracę 
z firmami funkcjonującymi na terenie Gminy Ujazd i Strefy Aktywności Gospodarczej, 
które po okresie "inkubacji" w przyszłości mogłyby uzupełniać i rozwijać SAG. 
 

                                                        
27 Oferta inwestycyjna. Strefa Aktywności Gospodarczej Gminy Ujazd. s. 6-8, dostęp: 

http://ujazd.pl/8/2/oferta-inwestycyjna-strefa-aktywnosci-gospodarczej.html 
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6. STAN I JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  

6.1. Infrastruktura komunikacyjna ( transport , łączność)  

Jako infrastrukturę komunikacyjną rozumie się transport jako dział gospodarki 
narodowej zajmujący się przemieszczaniem osób i ładunków oraz łączność czyli 
przesyłanie informacji za pośrednictwem poczty, sieci telekomunikacyjnej, radia 
i telewizji28. System transportowy w gminie Ujazd składa się z komunikacji wodnej 
śródlądowej, komunikacji drogowej oraz komunikacji kolejowej. Na terenie gminy nie 
występuje infrastruktura związana z komunikacją lotniczą. Komunikacja wodna 
śródlądowa opiera się na istniejącym Kanale Gliwickim, który obecnie spełnia normy 
II klasy żeglowności i nie jest wykorzystywany do celów transportu towarowego. 
W zakresie transportu kolejowego, gmina nie posiada bezpośredniego czynnego 
połączenia kolejowego, a najbliższe stacje kolejowe to Sławięcice i Rudziniec Gliwicki.  

Komunikacja drogowa w gminie Ujazd opiera się na drogach powiatowych 
zapewniających dojazd do miejscowości w gminie, dróg wojewódzkich: nr 88 (wraz 
z autostradą A4 z dwoma węzłami zjazdowymi) i nr 426 oraz drogi krajowej nr 40 
(tabela 22). 

 
Tabela 22 Klasy dróg kołowych na terenie gminy Ujazd 

numer Nazwa ciągu komunikacyjnego 

Drogi krajowe 

nr 40 
relacji: granica państwa – Głuchołaz y- Prudnik - Kędzierzyn-Koźle - Ujazd - 
Pyskowice,  

nr 88
 relacji Strzelce Opolskie – Nogowczyce – Gliwice - Bytom (poprzez włącznie 
do autostrady A4 w węźle Nogowczyce),  

Droga wojewódzka

nr 426 relacji Kędzierzyn Koźle – Strzelce Opolskie – Zawadzkie

Drogi powiatowe

nr 1466 O  Błotnica Strzelecka – Sieroniowice, 

nr 1461 O Sieroniowice – Ujazd, droga klasy zbiorczej Z,  

nr 1458 O  Ujazd – Kędzierzyn Koźle,  

nr 1457 O  Ujazd - Niezdrowice – granica woj. śląskiego (Pławniowice),  

nr 1455 O  Olszowa – Ujazd,  

nr 1442 O  Nogowczyce – Balcarzowice,  

nr 1441 O Zimna Wódka – Jaryszów,  

nr 1440 O Klucz – DP 1455,  

nr 1439 O Zalesie - Olszowa,  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Gminy 
Ujazd 29 

                                                        
28 T. Lijewski, Geografia transportu Polski. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1977, s.8 
29 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL.226.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 kwietnia 2014 r, s. 169 
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Ponadto, na terenie gminy Ujazd występują drogi gminne (83 drogi- stan na 
01.01.2016r.) służące jako drogi dojazdowe o charakterze lokalnym dla mieszkańców. 

Z uwagi na występujący Kanał Gliwicki i rzekę Kłodnicę będące naturalną barierą 
komunikacyjną, gmina dysponuje przeprawami mostowymi: jeden most na rzece 
Kłodnica oraz jeden na Kanale Gliwickim, usytuowane w ciągu drogi powiatowej nr 
1458 O Ujazd – Kędzierzyn Koźle.  

Transport zbiorowy jest mocno ograniczony i opiera się jedynie na dowozie dzieci do 
szkoły szkolnymi autobusami. Dostęp do innych środków komunikacji zbiorowej, 
zarówno na poziomie powiązań lokalnych, jak i ponadlokalnych oparty jest na 
transporcie drogowym, autobusowym, na liniach obsługiwanych przez PKS Strzelce 
Opolskie, PKS Kędzierzyn-Koźle oraz innych przewoźników. Gmina nie posiada dworca 
autobusowego, a jedynie przystanki autobusowe, których lokalizacja zależna jest od 
uzgodnień z właściwym zarządcą drogi.  

Jakość dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy jest niski i nie 
odpowiada wymogom ustawowym pod względem parametrów technicznych. Ponadto, 
przebieg autostrady A4 oraz dróg krajowych i wojewódzkiej skutkuje występowaniem 
hałasu i zanieczyszczenia pochodzenia komunikacyjnego w najbliższym otoczeniu.  

System łączności w gminie Ujazd opiera się głównie na sieci telekomunikacyjnej 
w zakresie telefonii przewodowej i bezprzewodowej wraz z dostępem do internetu, sieci 
radiowej i telewizyjnej. Na terenie gminy Ujazd występuje złożony hierarchiczny system 
węzłów dostępowych dystrybucyjnych i szkieletowych oraz węzłów radiowych. Niższy 
poziom nasycenia usługami dostępu do szerokopasmowego internetu o przepustowości 
min. 2 Mb/s wynosi nie więcej niż 30% występuje w miejscowościach Stary Ujazd, 
Olszowa, Klucz, Sieroniowice oraz osady Janków i Komorniki. Na tych obszarach 
konieczna jest interwencja (SUiKZP , stan 2012 r.) 

6.2. Gospodarka komunalna (wodno-ściekowa, odpadami)  

Zaopatrzenie w wodę odbywa się wyłącznie z zasobów wód podziemnych za 
pośrednictwem trzech wodociągów komunalnych (Ujazd, Sieroniowice, Zimna Wódka). 
Jakość wód w gminie została określona jako dobra (Monitoring inspektora sanitarnego, 
2012 r.) W żadnym z wodociągów nie nastąpiło przekroczenie dopuszczalnego poziomu 
azotanów jednak woda w wodociągach Ujazd oraz Zimna Wódka musi być uzdatniana 
z powodu ponadnormatywnych wartości żelaza i manganu. 

Zużycie wody przypadające na 1 mieszkańca w ciągu roku w gminie Ujazd w latach 
2004-2014 zwiększyła się z 23 m3 rocznie na 27,2 m3 (tabela 23).  

 
Tabela 23 Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności na 1 mieszkańca  
w ciągu roku w gminie Ujazd w latach 2004-2014  

Jednostka miary 
rok 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
zużycie wody na 1 
mieszkańca (m3) 

23,0 23,2 24,1 23,9 24,1 24,9 25,0 25,2 27,3 27,6 27,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL, www.stat.gov.pl; data pobrania: 24.11.2015  
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Podczas ostatnich 10 lat zwiększyła się eksploatacja ogólna sieci wodociągowej jak i 
przez gospodarstwa domowe.  

Odprowadzanie ścieków w gminie Ujazd odbywa się głównie z wykorzystaniem sieci 
kanalizacyjnej do istniejącej oczyszczalni w Ujeździe. Podczas ostatnich lat wzrasta 
liczba osób korzystających z oczyszczalni zarówno na terenach wiejskich jak i w mieście 
(tabela 24). 
 

Tabela 24 Udział osób korzystającej z oczyszczalni ścieków w gminie Ujazd (%) w latach  
2006-2014 

Jednostka miary 
rok 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
ogółem 80 81 81 92 98 98 98 97 100 
w miastach 100 100 98 97 94 95 95 94 100 
na wsi 73 74 75 90 99 99 99 98 100 
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL, www.stat.gov.pl; data pobrania: 24.11.2015 

Dzięki rozbudowie sieci kanalizacyjnej, praktycznie wszystkie ścieki w gminie są 
oczyszczane, co powoduje że w ciągu roku oczyszczanych jest 135 dam3 ścieków. Na 
terenie gminy znajdują się obecnie 42 zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz 3 
przydomowe oczyszczalnie ścieków, co stanowi 0,7% ścieków nieodprowadzanych do 
oczyszczalni z wykorzystaniem sieci kanalizacyjnej.  

Gmina od 2006 roku wdraża system selektywnej zbiórki odpadów. Głównym 
źródłem odpadów w gminie są gospodarstwa domowe oraz obiekty użyteczności 
publicznej, a także odpady podlegające biodegradacji z terenów zielonych. Odpady 
przemysłowe i niebezpieczne stanowią niewielki udział ogólnych odpadów. Ilość 
zmieszanych odpadów zebranych w ciągu roku przypadających na 1 mieszkańca 
zwiększyła się podczas ostałych 10 lat ponad trzykrotnie (tabela 25). Dotyczy to 
zarówno odpadów z gospodarstw domowych jak i ogólnie. Taka tendencja jest 
charakterystyczna również dla całego województwa opolskiego. 
 
Tabela 25 Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku (w kg) w gminie Ujazd w latach 2005-2014  

Jednostka miary 
rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ogółem na 1 mieszkańca 68,2 73,0 101,0 109,3 153,5 155,6 142,3 103,4 160,9 198,6 

odpady z gospodarstw 
domowych przypadające 
na 1 mieszkańca 

58,5 68,3 94,3 98,7 127,2 132,2 127,8 92,6 147,0 185,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL, www.stat.gov.pl; data pobrania: 24.11.2015 

6.3. Infrastruktura elektroenergetyczna 

Przesył i dystrybucja energii elektrycznej na terenie gminy Ujazd odbywa się 
z wykorzystaniem dwóch operatorów: Polskiej Sieci Elektroenergetycznej S.A. w 
zakresie linii najwyższych napięć 220kV i 400kV o charakterze przesyłowym, oraz 
przedsiębiorstwa energetycznego TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, 
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w zakresie sieci o charakterze dystrybucyjnym, w tym: wysokiego napięcia 110 kV, 
średniego napięcia 15kV oraz niskiego. Przez teren gminy Ujazd przebiegają 
jednotorowe i dwutorowe napowietrzne linie elektroenergetyczne najwyższych 
i wysokich napięć  

Liczba odbiorców energii elektrycznej na niskim napięciu zmniejszyła się podczas 
ostatnich 10 lat o 5% w gminie Ujazd, podczas gdy w powiecie strzeleckim – o 2 %. 
Zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu również uległo zmniejszeniu (tabela 26).  

Tabela 26 Odbiorcy i zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu w gminie Ujazd w latach 2005-2014  

Kategoria miary 
lata 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
odbiorcy energii 
(liczba ogółem) 

635 623 629 631 634 606 607 613 602 602 

zużycie energii 
(MWh) 

1525 1483 1437 1427 1464 1538 1437 1455 1448 1473 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL, www.stat.gov.pl; data pobrania: 26.11.2015 
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7. STAN I JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ  

7.1. Zasoby mieszkaniowe 

W gminie Ujazd dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna. 
rokrocznie zwiększa się przeciętna powierzchnia użytkowa przypadająca na  
1 mieszkańca (tabela 27).  

Tabela 27 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań (m2) w gminie Ujazd w latach  
2002-2014  

Jednostka 
terytor. 

rok 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania ( m2) 

Gmina 94,0 94,6 94,7 94,9 95,2 95,5 96,0 96,2 97,8 98,4 98,7 99,1 99,3 

Miasto 91,6 92,3 92,3 92,5 93,2 93,8 94,1 94,1 96,2 96,9 96,9 97,3 97,6 

Obszar 
wiejski  

95,0 95,6 95,7 96,0 96,1 96,2 96,8 97,1 98,5 99,1 99,5 99,9 100,1 

przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę ( m2) 

Gmina 25,6 26,2 26,2 26,3 26,7 27,0 27,4 27,4 28,0 28,2 28,5 28,5 28,6 

Miasto 28,8 29,6 29,3 29,4 30,1 30,2 30,3 30,2 30,7 31,2 31,3 31,2 31,8 

Obszar 
wiejski  

24,5 25,0 25,2 25,2 25,5 25,9 26,3 26,4 27,0 27,1 27,5 27,4 27,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL, www.stat.gov.pl; data pobrania: 26.11.2015 

 

Przeciętna powierzchnia użytkowa przypadająca na jedno mieszkanie jest znacznie 
większa niż w powiecie strzeleckim (o 10 m2). Dynamika tych zmian jest taka sama 
zarówno na obszarach wiejskich jak i w mieście Ujazd. Mogą one być efektem budowy 
większych powierzchniowo mieszkań i domów, bądź też zmniejszającej się liczby osób 
w gospodarstwie domowym.  

7.2. Infrastruktura edukacyjna 

W Gminie Ujazd funkcjonują aktualnie 3 szkoły podstawowe (miasto Ujazd, Olszowa, 
Jaryszów) z dwoma filiami (Zimna Wódka, Sieroniowice), jedno gimnazjum (m. Ujazd) 
oraz jedno przedszkole (m. Ujazd) z sześcioma oddziałami zamiejscowymi (Stary Ujazd, 
Zimna Wódka, Jaryszów, Sieroniowice, Balcarzowice, Olszowa), (tabela 28).  

W ciągu ostatnich 10 lat zmniejszyła się liczba klas w szkołach podstawowych 
oraz w gimnazjum. W przypadku gimnazjum zmiany te były bardzo dynamiczne, gdyż 
liczba klas (oddziałów) zmalała prawie dwukrotnie w stosunku do stanu liczbowego 
z 2005 roku. Sytuacja ta wynika z przemian demograficznych zachodzących w całym 
kraju, które przekładają się na zmniejszającą się liczbę uczniów w szkołach. 
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Tabela 28 Infrastruktura edukacyjna w gminie Ujazd w latach 2005-2014 

Jednostki edukacyjne 
rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Szkoły podstawowe 
ogółem 

6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 

pomieszczenia szkolne 44 44 42 42 42 42 42 42 bd bd 

oddziały w szkołach 30 30 30 30 31 31 29 25 23 24 

uczniowie 433 410 413 382 384 368 349 351 318 365 

 
          

Gimnazja ogółem 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

pomieszczenia szkolne 12 12 17 17 17 17 17 17 7,0 6,0 

oddziały w szkołach 12 12 11 10 9 9 8 7 bd bd 

uczniowie 266 251 241 231 217 197 168 154 158 139 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL, www.stat.gov.pl; data pobrania: 28.11.2015 

 
 
W skład Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Ujeździe wchodzi szkoła podstawowa 

oraz gimnazjum. Na terenie gminy Ujazd nie funkcjonuje placówka sprawująca opiekę 
nad najmłodszymi (żłobek). Poza tym w mieście Ujazd zlokalizowany jest Gminny 
Zarząd Oświaty. 

Zespół Gimnazjalno-Szkolny wyposażony jest w skomputeryzowaną świetlicę, salę 
gimnastyczną oraz stołówkę. Aktualnie funkcjonuje 10 klas w szkole podstawowej  
i 6 klas w gimnazjum.  

W celu zapobiegania potencjalnym problemom o charakterze patologicznym 
(alkohol, papierosy, inne używki, agresja słowna) wśród młodzieży i uczniów każda 
szkoła posiada Szkolny Program Profilaktyki, który ma na celu zapobieganie 
i zmniejszanie szkód występujących w życiu młodych ludzi w związku z sięganiem przez 
nich po substancje uzależniające30. Ponadto, w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Ujeździe, została opracowana Strategia Przeciwdziałania Przemocy – „BEZPIECZNA 
SZKOŁA” będąca szkolnym zintegrowanym systemem oddziaływań profilaktycznych 
oraz zbiorem procedur stosowanych w sytuacjach trudnych”31.  

Szkoły na terenie gminy w obszarze swojego funkcjonowania realizują szereg 
innowacyjnych projektów pedagogicznych wdrażanych w placówkach oświatowych na 
terenie gminy Ujazd zgłaszanych do Kuratorium Oświaty, jak i projektów unijnych 
dotowanych  m.in. z PO KL. Placówki oświatowe prowadzą działania integracyjne dla 
dzieci i młodzieży z terenu gminy.   

Publiczne Szkoły Podstawowe zlokalizowane na terenie gminy Ujazd również 
angażują się w realizację projektów o zróżnicowanym charakterze, w tym również tych 
posiadających wsparcie ze środków unijnych ( PSP w Olszowie- Projekt „Szkoła na tak”, 
źródło finansowania EFS oraz Fundacji Kalos Kai Agathos.). Realizowane programy 
i podejmowane działania świadczą m.in. o dużym zaangażowaniu kadry pedagogicznej, 
chęci wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 

                                                        
30 Szkolny Program Profilaktyki, dostęp: http://www.spujazd.wodip.opole.pl/dok.%20szkoly/SPP.pdf 
31 http://www.spujazd.wodip.opole.pl/dok.%20szkoly/Strategia.pdf 

Id: B934FC74-891F-4D43-810E-5A325BCD63A8. Podpisany Strona 56



Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015-2025 

 

 

57 

edukacji jak i zmniejszania różnic, w jakości usług edukacyjnych32. Realizowane 
inicjatywy są wyrazem aktywności nauczycieli i podejmowania działań w celu 
zwiększenia atrakcyjności oferty edukacyjnej jak i rozwoju dzieci i młodzieży.  

7.3. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna 

W gminie Ujazd funkcjonuje 5 klubów sportowych zrzeszających 311 członków 
w tym 280 osób aktywnie ćwiczących. Są to zespoły piłki nożnej mieszczące się 
w poszczególnych sołectwach gminy: LZS „Błękitni” Jaryszów, LZS Olszowa, LZS Zimna 
Wódka, LZS „Naprzód” Ujazd-Niezdrowice , LZS Stary Ujazd.  

Z uwagi na dominującą dyscyplinę sportową w gminie, którą jest piłka nożna, forma 
infrastruktury sportowej jest ściśle związana z jej rozwojem i opiera się głównie na 
funkcjonowaniu boisk trawiastych33. W Ujeździe na terenie stadionu znajduje się boisko 
wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu i boisko do siatkówki plażowej. 
Infrastruktura w tej kategorii (boisk) o najwyższym poziomie i najlepszym stanie 
znajduje się w mieście Ujazd oraz w Jaryszowie. W tych miejscowościach boiska 
posiadają zaplecze sanitarne oraz trybuny dla kibiców. W Olszowej, Zimnej Wódce oraz 
Starym Ujeździe stan boisk jest bardzo dobry, gdyż zostały one zmodernizowane.  

Zakres infrastruktury sportowej wymaga poszerzenia o inne dyscypliny niż piłka 
nożna.  

 
 

Tabela 29 Wykaz dostępnych obiektów sportowych i rekreacyjnych w gminie Ujazd 

Miejscowość Dostępne obiekty sportowe 

Jaryszów 
boisko  sportowe klubu piłkarskiego z budynkiem administracyjno-
socjalnym 

Klucz brak obiektów sportowych 

Niezdrowice 
boisko  sportowe klubu piłkarskiego (planowana rozbudowa budynku 
szatni, budowa trybun i wiaty drewnianej) 

Nogowczyce 
brak publicznych obiektów sportowych 
boisko do piłki plażowej na terenie prywatnym 

Olszowa 
boisko  sportowe  
boisko przyszkolne 

Sieroniowice boisko przyszkolne 

Stary Ujazd 
boisko  sportowe (w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowanych 
wsi, ale administracyjnie w granicach miasta Ujazd) 

Zimna Wódka 
boisko sportowe 
boisko przyszkolne 

miasto Ujazd 
zespół boisk przyszkolnych 
stadion sportowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
plac sportowy na osiedlu gliwickim wraz z placem zabaw 

Źródło:  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujazd, Załącznik 

nr 1 do Uchwały Nr XL.226.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe, z dnia 24 kwietnia 2014 r. s 140. 

 

                                                        
32 www.gzoujazd.pl 
33 http://ujazd.pl/214/gminne-zrzeszenie-ludowe-zespoly-sportowe-w-ujezdzie.html 
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7.4. Infrastruktura kultury 

W gminie Ujazd funkcjonuje 1 biblioteka wraz z 2 filiami, jednak ich księgozbiór 
z roku na rok jest coraz mniej liczny. Taki trend może wynikać z coraz większej 
powszechności publikacji dostępnych w formie elektronicznej i rozwoju globalnej 
komputeryzacji. Tendencja ta jest charakterystyczna również w stosunku do 
zmniejszającej się liczby czytelników podczas ostatnich 10 lat jak i zmniejszającej się 
liczby komputerów z dostępem do Internetu, którymi dysponują placówki biblioteczne. 
Wnioskować należy, że obecnie mieszkańcy gminy w większym stopniu mają dostęp do 
Internetu w domu, niż 10 lat temu. Ponadto, liczba ludności przypadająca na 1 placówkę 
biblioteczną nie uległa zmianie.  

W gminie Ujazd działa Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej, któremu 
podlegają takie placówki jak: 

1. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ujeździe 
Filia Biblioteki Publicznej w Zimnej Wódce 
Filia Biblioteki Publicznej w Jaryszowie 

2. Hala Sportowa w Jaryszowie 
3. Wiejski Dom Kultury w Niezdrowicach 
4. Świetlica Wiejska w Zimnej Wódce 
5. Świetlica Wiejska w Balcarzowicach 
6. Świetlica Wiejska w Kluczu  
7. Świetlica Wiejska w Sieroniowicach 
M-G ODK jest samorządową instytucją kultury utworzoną w celu prowadzenia 

działalności kulturalnej jako zadania własnego Gminy o charakterze obowiązkowym. 
Ośrodek ma za zadanie prowadzić edukację kulturalną, przygotowywać środowiska 
(społeczność lokalną) do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Działalność ODK wspiera 
rozwój amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką oraz 
zaspokaja potrzeby i zainteresowania kulturalne mieszkańców gminy. Ponadto, ODK 
gromadzi i udostępnia czytelnikom zbiory biblioteczne w skład których wchodzą 
również pozycje czasopism i literatury zagranicznej. Jednym z ważniejszych zadań ODK 
jest organizowanie zwyczajowo przyjętych imprez i uroczystości oraz współdziałanie z 
organizacjami społecznymi oraz mniejszości narodowych działających na terenie gminy.  

7.5. Infrastruktura ochrony zdrowia i opieki społecznej  

Obecnie w gminie funkcjonuje jeden Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Med-
Ujazd". 

Na terenie gminy Ujazd funkcjonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który 
stwarza warunki o charakterze organizacyjnym dla funkcjonowania pomocy społecznej, 
w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej. GOPS przeprowadza analizy 
i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej i na tej 
podstawie przyznaje i wypłaca świadczenia socjalne. Jednym z zadań GOPS jest 
pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych 
osób i rodzin oraz prowadzenie prac socjalnych skierowanych na pomoc osobom 
i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania 
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w społeczeństwie.34 Liczba gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej 
jest zmienna, jednak w 2014 roku odnotowano znaczący spadek tej liczby. Tendencja 
spadkowa charakterystyczna jest także w przypadku liczby osób korzystających 
z pomocy społecznej jak i liczby rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne na dzieci 
(wykres 4). 

 

 

 

Wykres  4. Formy udzielonej pomocy społecznej w gminie  Ujazd w latach 2009-2014. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL, www.stat.gov.pl; data pobrania: 28.11.2015. 

 

Sytuacja ta wskazuje na mniejszą potrzebę udzielania pomocy o charakterze 

społecznym i najprawdopodobniej na zmniejszenie się liczby osób potrzebujących 

wsparcia lub  coraz trudniejsze warunki uzyskania tej pomocy. 

Zmniejszenie liczby osób i rodzin korzystających ze świadczeń socjalnych, znajduje 
odzwierciedlenie w udzielanej kwocie świadczeń wypłacanych w ciągu roku (wykres 5).  

                                                        
34 Uchwała nr XXXIII/149/2005 Rady  Miejskiej w  Ujeździe z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie nadania 
statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ujeździe, dostęp: http://bip.ujazd.pl/965/statut.html 
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Wykres  5. Kwoty świadczeń rodzinnych wypłaconych w roku – ogółem według kategorii  

(W tys. zł rocznie) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL, www.stat.gov.pl; data pobrania: 28.11.2015. 

 

Największą dynamiką w zakresie zmniejszenia przedmiotowej kwoty 
charakteryzują się zasiłki rodzinne (wraz z dodatkami), które od 2010 roku zmalały 
o 37% (100%= 578). W przypadku zasiłków pielęgnacyjnych, odnotowano wzrost 
kwoty wypłacanych świadczeń w ciągu roku. 
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8. UWARUNKOWANIA ZEWNETRZNE 

8.1. Planowanie rozwoju gminy Ujazd w kontekście polityki 
państwa  

Kluczowym dokumentem odnoszącym się do polityki przestrzennej państwa jest 
obecnie Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Celem strategicznym 

KPZK 2030 jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie zróżnicowanych 

potencjałów rozwojowych dla osiągania ogólnych celów rozwojowych – konkurencyjności, 

zwiększania zatrudnienia, sprawności funkcjonowania państwa oraz spójności w wymiarze 

społecznym, gospodarczym i terytorialnym w długim okresie35. KPZK 2030 wskazuje, że 

polska przestrzeń do roku 2030 powinna być zintegrowana i spójna. Ma to wynikać 

z tworzenia warunków do komplementarności funkcji i zwiększenia intensywności powiązań 

funkcjonalnych w ramach głównych węzłów układu osadniczego oraz pomiędzy tymi 

węzłami, a otaczającymi je obszarami. W skali województwa dotyczy przede wszystkim 

integracji pomiędzy największymi miastami, a ich bezpośrednim zapleczem, czyli miastami 

subregionalnymi i otaczającymi je obszarami wiejskimi36. W przypadku gminy Ujazd 
działania wynikające z potrzeby realizacji wizji i celów rozwoju przestrzennego Polski 
w 2030 roku powinny dotyczyć następujących celów polityki przestrzennej: 
Cel 2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju 

poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla 
rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów 
wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów  

Cel 3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych 
poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej  

Cel 4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągniecie i utrzymanie 
wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski  

Cel 5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i 
utraty bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur 
przestrzennych wspierających zdolności obronne państwa 

Cel 6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego 
W przypadku celu 2 wskazane jest aby wzmacniać powiązania transportowe Ujazdu 

z głównymi ośrodkami miejskimi w regionie i kraju. Ponadto w odniesieniu do terenu 
gminy Ujazd istotne są działania wzmacniające potencjał ludzki i gospodarczy, 
kreowanie i wykorzystanie terenów inwestycyjnych oraz poprawa jakości dostarczania 
usług publicznych. Miasto Ujazd winno umacniać swoją pozycję jako lokalny ośrodek 
rozwoju dla otaczających go obszarów wiejskich. Dodatkowym elementem 
warunkującym spójny i trwały rozwój przestrzeni Polski, w tym gminy Ujazd powinien 
być wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich z wykorzystaniem potencjału 
endogenicznego.  

W KPZK2030 zwraca się także uwagę na konieczność przeciwdziałania utracie 
walorów przyrodniczych i krajobrazowych, typowych dla obszarów wiejskich, a ponadto 

                                                        
35 KPZK 2030, s. 27. 
36 KPZK 2030, s. 45. 
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zwraca się uwagę, że planowanie przestrzenne powinno zachowywać najlepsze 
tradycyjne wzorce zabudowy w powiązaniu z postulatem zapobiegania nadmiernemu jej 
rozproszeniu i tworzeniu zwartych skupisk ludności zmniejszając energochłonność 
funkcjonujących w przestrzeni struktur. O ile jest możliwe powinno się dążyć do 
kreowania specjalizacji gospodarczej w gminie.  

Cel 3 w odniesieniu do gminy Ujazd jest od kilku lat realizowany, przede wszystkim 
w zakresie komunikacji drogowej. Dla gminy wyzwaniem powinien być rozwój i 
modernizacja alternatywnych dla transportu drogowego środków transportu. Ponadto 
ważny jest rozwój publicznego transportu zbiorowego. Poprawa dostępności 
teleinformatycznej powinna być realizowana poprzez rozwój infrastruktury 
przewodowej i bezprzewodowej zwiększającej dostęp do szerokopasmowego Internetu. 
Konieczne jest także budowanie elektronicznej bazy danych przestrzennych w gminie, 
która będzie dostępna dla pracowników administracji, przedsiębiorców i wszystkich 
obywateli. Ostatnie z działań ma polegać na dostosowaniu polityki rozwoju gminy do 
działań nakreślonych w dokumentach strategicznych wyższego szczebla, natomiast 
w zakresie samodzielnych działań postulowane jest opracowanie racjonalnej strategii 
działania opartej o zasady programowania i koncentracji.  

Cel 4 polityki przestrzennej państwa wskazuje na potrzebę realizacji kilku 
wyzwań37: 

 zaspokojenia bieżących potrzeb rozwojowych społeczeństwa w drodze 
najmniejszych konfliktów ekologicznych i społecznych,  

 zabezpieczenia możliwości dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego w oparciu o 
zachowane w dobrym stanie zasoby naturalne, kulturowe i lokalne walory 
środowiska,  

 zapewnienia racjonalnego powiązania rozwoju społeczno - gospodarczego 
z ochroną zasobów wodnych i ich dostępnością,  

 zapewnienia bezpieczeństwa poprzez podjęcie działań na rzecz ograniczenia ryzyka 
powodziowego oraz zagrożenia skutkami suszy,  

 zapewnienia ciągłości i możliwości rozwoju na wielu obszarach Polski przez 
skuteczną ochronę złóż kopalin (w tym wód leczniczych, termalnych i solanek) 
przed nieracjonalną i nielegalną eksploatację.  

Osiągnięcie nakreślonych wyzwań oznacza korzystanie z walorów środowiskowo – 
krajobrazowych i jednocześnie niwelowanie liczby i skali konfliktów przestrzennych, ale 
przy jednoczesnym gospodarowaniu na obszarach cennych przyrodniczo. Należy 
również przeciwdziałać fragmentacji przestrzeni przyrodniczej. Konieczne jest 
zachowanie dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturowego, a działania polityki rozwoju 
gminy powinny być ukierunkowane na ograniczanie zanieczyszczeń, utrzymanie 
dobrego stanu wód, ilościową poprawę zasobów wodnych oraz krajobrazowych.  

Cel 5 dotyczący zapewnienia odporności kraju na różnego typu zagrożenia 
w odniesieniu do gminy Ujazd dotyczy poprawy efektywności przesyłu i zużycia energii 
oraz zwiększenia wykorzystania odnawialnych jej źródeł. W kwestii zwiększenia 
poziomu zabezpieczenia przed ekstremalnymi zjawiskami postulowane w polityce 
przestrzennej kraju są: działania inwestycyjne techniczne i nietechniczne, integrowanie 

                                                        
37 KPZK 2030, s. 122. 
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działań prowadzonych na obszarach ryzyka powodziowego, integrowanie lokalnego 
planowania przestrzennego z nowoczesnymi dokumentami planistycznymi gospodarki 
wodnej, zwiększenie retencyjności struktur krajobrazowych oraz zdolności 
adaptowania przestrzeni do zmian skutków klimatycznych.  

Ostatni z wymienionych celów polityki przestrzennej kraju, które realizowane 
powinny być także w wymiarze lokalnym dotyczy przywrócenia i utrwalenia ładu 
przestrzennego. Realizacja wymienionych wyzwań wymaga optymalizacji procesu 
kierowania planowaniem przestrzennym w gminie i mieści się w sferze organizacji 
i zarządzania.  

Kolejnym, ważnym dokumentem strategicznym mającym na względzie rozwój kraju 
jest Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, Konkurencyjna Gospodarka, 
Sprawne Państwo38. Projektując rozwój kraju położono szczególny nacisk na 
wzmacnianie i wykorzystanie regionalnych potencjałów, mających stanowić o sile i 
równoważeniu procesów rozwoju. SRK 2020 odwołuje się do trzech obszarów 
strategicznych: Sprawne i efektywne państwo, Konkurencyjna gospodarka, Spójność 
społeczna i terytorialna. Model rozwoju gminy Ujazd powinien zatem zakładać spójność 
i integralność przestrzeni przy jednoczesnym wzroście znaczenia społeczno-
gospodarczego. W dużym stopniu winien odpowiadać drugiemu obszarowi 
strategicznemu określonemu w SRK 2020, czyli Spójność społeczno-gospodarcza i 
terytorialna, zakładająca poprawę spójności terytorialnej, dostępność usług 
publicznych, szerokie możliwości i szanse rozwoju jednostek terytorialnych oraz 
efektywną integrację społeczną39. 

Dokumentem, który również wyznacza strategiczną wizję rozwoju kraju, a zatem 
wszystkich regionów jest Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, 
miasta, obszary wiejskie40. Wskazano w niej kluczowe wyzwania dla rozwoju 
regionalnego, w tym przede wszystkim: spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną, 
zmniejszenie dystansu rozwojowego, silną konkurencyjność i innowacyjność 
gospodarek regionów, bezpieczeństwo ekologiczne, wysoki poziom i skuteczność 
ochrony środowiska oraz zasobów przyrodniczych41. Istotną rolę w osiągnięciu tych 
wyzwań maja pełnić ośrodki miejskie, które mają się stać węzłami sieci współpracy 
gospodarczej, społecznej, naukowej, kulturalnej i instytucjonalnej. Gmina Ujazd, jako 
jednostka miejsko-wiejska powinna przyjąć kierunki rozwoju włączające ją w zakres 
oddziaływania dużego miasta i stanowić zaplecze dla geograficznego ośrodka wzrostu. 
W tym przypadku jest to miasto Kędzierzyn-Koźle. 

8.2. Polityka regionalna wobec obszaru gminy Ujazd 

Podstawowymi narzędziami polityki rozwoju na szczeblu województwa są strategia 
rozwoju województwa oraz plan zagospodarowania przestrzennego województwa.  

Obowiązująca strategia rozwoju województwa opolskiego nakreśla wizję rozwoju 
regionu do 2020 roku. Zgodnie z nią region powinien być ukształtowany jako: 
                                                        
38 Strategia Rozwoju Kraju 2020. 
39 SRK 2020, op. cit. s. 20-26.  
40 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie, MRR, Warszawa, 

2010.  
41 KSRR 2010-2020, op. cit. s.  
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wielokulturowy, skupiający wykształconych, otwartych i aktywnych mieszkańców, 
z konkurencyjną i innowacyjną gospodarką oraz przyjaznym środowiskiem życia. Wizji 
tej przyporządkowano wyzwanie horyzontalne, cztery wyzwania rozwojowe, które 
z kolei winny być realizowane poprzez dziesięć celów rozwojowych. Wyzwaniem 
horyzontalnym jest: zapobieganie i przeciwdziałanie procesom depopulacji. Jako 
wyzwania rozwojowe określono: 

 przygotowane do rynku pracy aktywne społeczeństwo; 

 konkurencyjna gospodarka oparta na innowacyjności i współpracy z nauką, 

 atrakcyjne obszary do zamieszkania, inwestowania i wypoczynku,  

 zrównoważony rozwój aglomeracji opolskiej, miast i obszarów wiejskich regionu.  
Trzy, wymienione w pierwszej kolejności wyzwania rozwoju odnoszą się w sposób 
bezpośredni do formułowanych celów i kierunków rozwoju gminy Ujazd. Każde z 
perspektywicznych działań powinno zapewnić osiągnięcie nakreślonych wyzwań 
również w przestrzeni Ujazdu. Szczegółowość przyjmowanych kierunków rozwoju musi 
się odnosić do strategicznych celów rozwoju, które zostały przyjęte dla województwa 
opolskiego. Są to: 

1. Konkurencyjny i stabilny rynek pracy; 
2. Aktywna społeczność regionalna; 
3. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; 
4. Dynamiczne przedsiębiorstwa; 
5. Nowoczesne usługi oraz atrakcyjna oferta turystyczno-kulturalna; 
6. Dobra dostępność rynków pracy, dóbr i usług; 
7. Wysoka jakość środowiska; 
8. Konkurencyjna aglomeracja opolska; 
9. Ośrodki miejskie biegunami wzrostu; 

10. Wielofunkcyjne obszary wiejskie. 
W przypadku gminy Ujazd wymagane jest uwzględnianie niemal wszystkich 

z wymienionych celów strategicznych. Można uznać, iż nie dotyczą jej w sposób 
bezpośredni cel 8 i 9. Zasadniczo w gminie powinno się oddziaływać na poprawę jakości 
życia mieszkańców oraz podniesienie poziomu życia gospodarstw domowych, a także 
kształtowanie mobilnych i aktywnych zasobów pracy. W zakresie sfery przestrzennej 
jako kluczowe działania należy wskazać zwarte i skupione osadnictwo, rosnącą 
dostępność zewnętrzną i spójną komunikację wewnętrzną. Polityka rozwoju gminy 
powinna być ukierunkowana na lepsze wykorzystanie lokalnego potencjału 
gospodarczego i społecznego oraz partnerstwo z organami regionalnymi i lokalnymi. 

Drugim dokumentem, spójnym ze Strategią Rozwoju Województwa opolskiego do 
2020 roku jest Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, który 
określa politykę rozwoju przestrzennego. W zakresie uwarunkowań rozwoju jako 
najistotniejsze cechy determinujące planowanie przestrzenne województwa, ale 
odnoszące się do omawianej gminy uznano: 

 Objęcie prawną ochroną układu urbanistycznego Ujazdu (na podstawie ustawy o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), 

 Występowanie gleb lessowych narażonych na erozję, 

 Przebieg korytarza ekologicznego. 
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Ponadto, ze względu na przynależność gminy do Kędzierzyńsko-Strzeleckiego 
Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego istotne są priorytety i kierunki rozwoju 
obowiązujące dla tej jednostki terytorialnej. K-S SOF został powołany w czerwcu 2013 
roku, na skutek porozumienia o współpracy gmin tworzących obszar. Jest wyznaczony 
w dokumentach programowych na poziomie kraju i województwa, ale jako 
subregionalny, a nie MOF nie został uwzględniony w projekcie Regionalnego Programu 
Operacyjnego, jako jednostka, dla której realizacja ZIT będzie w pełni finansowana.  
Jako cel strategiczny dla rozwoju K-S SOF przyjęto wzmocnienie jego zdolności do 
kreowania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz poprawy jakości życia 
mieszkańców [http://www.subregionkk.pl/index.php/o-projekcie]. Założony cel został 
uszczegółowiony, poprzez wskazanie celów cząstkowych: 
 wzmocnienie funkcji miejskich oraz rozbudowa powiązań funkcjonalnych między 

Kędzierzynem-Koźlem a jego otoczeniem, 

 wypracowanie spójnego modelu planowania przestrzennego, 

 dążenie do racjonalnego nasycenia całego obszaru różnorodnymi funkcjami 
miejskimi oraz usługami wyższego rzędu, 

 wspieranie działań służących rozwiązaniu problemów demograficznych, 

 wzmocnienie współpracy gmin miejskich i wiejskich, koniecznej dla realizacji 
wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym,  

 wsparcie społeczności w kreowaniu rozwoju obszaru funkcjonalnego. 
Wymienione cele powinny być adekwatne do potrzeb rozwojowych K-S SOF, ale również 
zgodne z zasadami kwalifikowania zadań do procedury finansowania ZIT. Ze względu na 
brak uwzględnienia programu ZIT dla K-S SOF w projekcie RPO nie wszystkie z 
wymienionych celów mogą być finansowane z tego źródła. Jak wskazano w projekcie 
RPO dla województwa opolskiego sfinansowane mogą być tylko zadania w ramach osi 
priorytetowych: Konkurencyjna gospodarka (działanie: uzbrojenie terenów 
inwestycyjnych) i Gospodarka niskoemisyjna (działania: efektywność energetyczna w 
budynkach publicznych oraz strategie niskoemisyjne). Dodatkowe wsparcie dotyczy 
projektów w zakresie: gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki odpadami, edukacji 
przedszkolnej i kształcenia ogólnego, włączenia społecznego, aktywności zawodowej. 
Krótka lista działań możliwych do sfinansowania przez RPO wymusza konieczność 
aplikowania po środki na realizację zakładanych celów w ramach krajowych programów 
operacyjnych, co może decydować o niższej niż zakładana skuteczności realizacji 
przyjętych celów.  
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9. CZYNNIKI STRATEGICZNEGO ROZWOJU GMINY 

9.1. Metodyka konstrukcji macierzy wyborów strategicznych  

Analiza silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń rozwoju gminy stanowi 
narzędzie diagnostyczne pozwalające na wyznaczenie w usystematyzowany sposób 
celów i kierunków strategicznego działania jednostki. Określenie SWOT pochodzi  
z j. angielskiego i oznacza: S –Strengths (atuty, silne strony), W –Weaknesses (problemy, 
słabości), O –Opportunities (szanse, możliwości), T –Threats (zagrożenia). 

Pierwszym etapem analizy jest wskazanie czynników determinujących rozwój gminy 
z podziałem na zewnętrzne (szanse i zagrożenia) oraz wewnętrzne (mocne i słabe 
strony). Kolejny etap polega na przypisaniu poszczególnym czynnikom wag, 
określających ich istotność z punktu widzenia ich wpływu na możliwość rozwoju gminy.  

Trzeci etap analizy opiera się na określeniu relacji istniejących między silnymi 
i słabymi stronami, a szansami i zagrożeniami, w układach „od wewnątrz na zewnątrz” 
i „z zewnątrz do wewnątrz”. Na podstawie wyników interakcji występujących w modelu 
SWOT/TOWS formułowane są wnioski, dotyczące wyboru najbardziej efektywnego typu 
strategii. Jest ona wybierana spośród czterech możliwych konfiguracji, przy 
wyznaczaniu silnych i słabych stron gminy oraz szans i zagrożeń. 

Skonstruowanie macierzy SWOT pozwala na identyfikację wpływu czynników 

wewnętrznych na zewnętrzne, co sprowadza się do próby odpowiedzenia na pytania: 

A- Czy silne strony pozwolą wykorzystać szanse, które mogą wystąpić? 

B- Czy słabości nie pozwolą na wykorzystanie mogących się pojawić szans? 

C- Czy silne strony pozwolą na przezwyciężenie mogących wystąpić zagrożeń? 

D- Czy słabości wzmocnią siłę oddziaływania mogących wystąpić zagrożeń? 

 

Schemat konstrukcji macierzy SWOT przedstawiono na rysunku 3. 

 

  Czynniki zewnętrzne 

  Szanse Zagrożenia 

Czynniki wewnętrzne 
Silne strony A C 

Słabe strony B D 
 

Rysunek 3 Schemat macierzy SWOT  

Źródło: opracowanie własne 

 

Macierz TOWS (rysunek 4) odpowiada z kolei podejściu „z zewnątrz do wewnątrz”, 

gdzie wskazuje się odpowiedzi na pytania: 

A- Czy szanse spotęgują silne strony? 

B- Czy szanse pozwalają przezwyciężyć słabości? 

C- Czy zagrożenia osłabią silne strony? 

D- Czy zagrożenia spotęgują występujące słabości? 
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  Czynniki wewnętrzne 

  Silne strony Słabe strony 

Czynniki zewnętrzne Szanse A B 

Zagrożenia C D 
 

Rysunek 4 Schemat macierzy TOWS  

Źródło: opracowanie własne 

 

W obu przypadkach macierzy, w miejscu przecięcia odpowiedniego wiersza 
i kolumny wstawiana jest cyfra, oznaczająca wagę powiązań, w zależności od relacji 
pomiędzy rozpatrywaną parą czynników. Do określania siły zależności pomiędzy 
czynnikami wykorzystywana jest trzystopniowa skala liczbowa:  

0 -brak związku,  
1 -przeciętna zależność,  
2 -silna zależność. 
Gdy relacje zachodzące między poszczególnymi elementami są zdefiniowane, 

następuje sumowanie wartości w kolumnach i wierszach, które pozwala na 
zhierarchizowanie zidentyfikowanych czynników w ramach każdej z grup –„silne 
strony”, „słabe strony”, „szanse”, „zagrożenia”. W ten sposób otrzymuje wskazania, które 
czynniki są najbardziej znaczące i to one są brane w pierwszej kolejności pod uwagę 
przy planowaniu przyszłości gminy. Na podstawie otrzymanych wyników, określa się 
strategię działania. Możliwe są cztery typy strategii, które przedstawia rysunek 5. 
Wybór jest dokonywany na podstawie największej wartości sumy interakcji  

 
 

Macierz wyborów 
strategicznych 

Silne strony Słabe strony 

Szanse 

Strategia dynamiczna 
(in. agresywna: maxi-maxi) 

Strategia konkurencji 
(mini-maxi) 

Wykorzystanie okazji przy pomocy 
silnych stron 

Przezwyciężenie słabości w celu 
wykorzystania okazji 

Zagrożenia 

Strategia konserwatywna 
(maxi-mini) 

Strategia defensywna 
(mini-mini) 

Wykorzystanie mocnych stron przeciw 
zagrożeniom 

Rezygnacja z działań - 
przetrwania 

 

Rysunek 5 Schemat wyboru typu strategii rozwoju gminy  

Źródło: opracowanie własne  

9.2. Czynniki analizy SWOT/TOWS dla gminy Ujazd 

Na podstawie analizy diagnostycznej, opartej na badaniach literaturowych i fokusowych, 
oraz inwentaryzacji przestrzeni sformułowano szczegółową listę cech mających 
znaczenie dla rozwoju gminy Ujazd. Są to cechy wewnętrzne odnoszące się do 
pojedynczych elementów struktury funkcjonalnej i przestrzennej badanego obszaru. 
Listę tych cech uporządkowano zgodnie z analizowanymi sferami rozwoju gminy 
i pogrupowano na mocne i słabe strony (tabela 30).  
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Tabela 30. Mocne i słabe strony gminy Ujazd 

Sfera rozwoju  Cechy szczegółowe 
SILNE STRONY 

Położenie 
geograficzne 
i dostępność 

komunikacyjna 

dwa węzły autostradowe na terenie gminy zapewniające dostępność 
autostrady A4, przebiegające drogi krajowe 
droga wodna śródlądowa – Kanał Gliwicki  
sąsiedztwo silnych ośrodków miejskich: Kędzierzyna-Koźle, Strzelec 
Opolskich i Aglomeracji Górnośląskiej 
przynależność do Kędzierzyńsko-Strzeleckiego Obszaru Funkcjonalnego 

Środowisko 
przyrodnicze 

zróżnicowane ukształtowanie powierzchni – różne formy krajobrazowe 
wysokie walory krajobrazowe (wyżynne i dolinne) 
przydatność gleb do rozwoju gospodarki rolnej w centralnej części gminy  
rozwinięta sieć rzeczna i cieków wodnych – potencjał dla rozwoju turystyki, 
rekreacji i gospodarki rolnej 
dostępność wód podziemnych  
korzystne warunki klimatyczne i pogodowe 
występowanie obiektów i obszarów chronionych (przede wszystkim: 
Rezerwat Boże Oko, Park Krajobrazowy Góra Św. Anny) 

Sytuacja 
demograficzna 

wzrost wartości przyrostu naturalnego na obszarze miasta (rozwój 
demograficzny miasta) 
napływ migracyjny w ruchu wewnętrznym głownie na obszary wiejskie 

Kapitał ludzki 
i społeczny 

wysoki poziom znajomości języków obcych (j. niemiecki i j. angielski) przez 
dzieci i osoby dorosłe 
zintegrowana lokalna autochtoniczna społeczność  
wysoka aktywność społeczna na rzecz inicjatyw lokalnych  
tożsamość kulturowa  
wzrost aktywności zawodowej i zmniejszająca się stopa bezrobocia 
dobre warunki ekonomiczne gospodarstw domowych 
dobre warunki zamieszkania  

Uwarunkowania 
gospodarcze 

zróżnicowana struktura podmiotów gospodarczych pod względem wielkości 
i rodzaju działalności gospodarczej  
rozwój przetwórstwa przemysłowego i handlu  
rozwój działalności gospodarczej na terenach wiejskich  
dostępne tereny inwestycyjne (SAG, tereny wiejskie) 
uzbrojone tereny inwestycyjne 
wzrastająca liczba podmiotów gospodarczych  

Infrastruktura 
techniczna 

zróżnicowana struktura sieci drogowej 
pełne zwodociągowanie i skanalizowanie gminy  
funkcjonująca oczyszczalnia ścieków 
prowadzona segregacja odpadów 

Infrastruktura 
społeczna 

dobra jakość i wyposażenie placówek edukacyjnych 
równomiernie rozmieszczona infrastruktura sportowa 
dobra jakość infrastruktury kultury i wystarczająca oferta kulturalna 

Stan rozwoju 
i zagospodarowa

nia gminy 

dostępność terenów pod zabudowę mieszkaniową i gospodarczą 
objęcie całego terenu gminy miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego 
zadowalający poziom bezpieczeństwa publicznego 
wysoki poziom estetyki i poczucie porządku w przestrzeni 
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SŁABE STRONY 
Położenie 

geograficzne 
i dostępność 

komunikacyjna 

brak dostępności w układzie sieci kolejowej 

niewykorzystany potencjał transportu wodnego (Kanał Gliwicki) 

Środowisko 
przyrodnicze 

brak strategicznych zasobów surowcowych 
niska przydatność gleb w północnej części gminy 
lokalne zamglenia w dolinach cieków wodnych 
niska jakość powietrza atmosferycznego i zagrożenie innych elementów 
środowiska przyrodniczego zanieczyszczeniami przemysłowymi 
(zewnętrznymi) 

Sytuacja 
demograficzna 

ubytek liczby ludności  
niekorzystna struktura wiekowa społeczeństwa (starzenie się 
społeczeństwa) głównie na obszarach wiejskich 
narastający proces feminizacji (nadwyżka liczby kobiet w stosunku do liczby 
mężczyzn) 
wysoka i nasilająca się emigracja zarobkowa  

Kapitał ludzki 
i społeczny 

obniżający się współczynnik skolaryzacji na podstawowym i gimnazjalnym 
poziomie kształcenia 
niskie i przeciętne wyniki kompetencji uczniów po szkole podstawowej  
i gimnazjum (niski i przeciętny poziom kształcenia w szkołach na terenie 
gminy) 
niski udział ludności z wykształceniem wyższym 
wysoki udział wśród bezrobotnych ludności młodej  i kobiet 

Uwarunkowania 
gospodarcze 

niski poziom przedsiębiorczości  
spadek udziału liczby gospodarstw rolnych  
niedostatek sektora usług 
niewykształcony sektor usług około turystycznych, wypoczynkowych, 
kulturalnych 

Infrastruktura 
techniczna 

niska jakość dróg powiatowych i średnia gminnych 
niewydolność systemu transportowego w mieście  
brak sieci gazowej poza SAG i Osiedlem Piaski 
niewystarczająca oferta szybkiego Internetu 

Infrastruktura 
społeczna 

nierównomierne rozmieszczenie placówek wychowawczo-opiekuńczych  
i edukacyjnych (przedszkoli, świetlic) 
nierównomiernie rozmieszczona baza lokalowa placówek kultury (brak 
w Nogowczycach) 
brak żłobka 
niewystarczająca oferta zajęć opiekuńczych w godzinach popołudniowych 
słabo zróżnicowana infrastruktura sportowa 
niska dostępność do placówek specjalistycznej ochrony zdrowia 

Stan rozwoju 
i zagospodarowa

nia gminy 

brak zagospodarowania przestrzeni publicznych na rzecz miejsca spotkań 
i integracji (brak wyposażenia w małą infrastrukturę) 
niepełne wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych  
brak ścieżek rowerowych 

Źródło: opracowanie własne 
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Ponadto, rozpatrując warunki otoczenia decydujące o możliwościach rozwoju gminy 
zidentyfikowano szanse i zagrożenia. Są to cechy zewnętrzne wobec zasobów gminy, 
które warunkują wykorzystanie potencjału endogenicznego.  
Do szans rozwoju gminy Ujazd zaliczono: 

 Możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych z UE; 

 Napływ zewnętrznych inwestycji w tym  z udziałem kapitału zagranicznego (duże 

inwestycje); 

 Bliskość dużych ośrodków wzrostu (Aglomeracja Śląska, Kędzierzyn-Koźle); 

 Przynależność do Kędzierzynsko-Strzeleckiego  Subregionalnego Obszaru 

Funkcjonalnego; 

 Napływ ludności do gminy (po 2008 roku); 

 Rosnące zainteresowanie  społeczeństwa różnymi formami spędzania wolnego 

czasu (turystyka poznawcza i rekreacyjna); 

Jako zagrożenia rozwoju gminy Ujazd uznać należy: 

 Odpływ środków finansowych z gospodarstw domowych (za granicę); 

 Ograniczone środki finansowe na realizację narastającej liczby zadań samorządów; 

 Degradacja środowiska przyrodniczego (gł. powietrza atmosferycznego); 

 Niestabilność prawa (wymiar krajowy i regionalny). 

 
W kolejnym kroku dokonano uogólnienia mocnych i słabych stron według ich 

stopnia współoddziaływania na możliwości i wyzwania rozwoju gminy. W efekcie 
otrzymano kilka kategorii mocnych i słabych stron. Ich zestawienie zawierają macierze 
(tabele 31 i 32). Uogólnione kategorie mocnych i słabych stron razem z szansami 
i zagrożeniami stanowiły podstawę konstrukcji macierzy SWOT I TOWS.  
 

9.3. Macierz SWOT i TOWS dla gminy Ujazd  

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami metody, na przecięciu odpowiedniego 

wiersza i kolumny w macierzy, wstawiono w zależności od powiązań pomiędzy 

rozpatrywaną parą elementów. Do określania siły zależności pomiędzy czynnikami 

wykorzystano trzystopniową skalę liczbową: 

0 -brak związku,  

1 -przeciętna zależność,  

2 - silna zależność.  

Po zdefiniowaniu relacji zachodzących między poszczególnymi elementami 

zsumowano cyfry w kolumnach i wierszach. Zgodnie z przedstawiona metodyka 

opracowano macierz SWOT i TOWS, które obrazują tabele 31 i 32.  

 

Id: B934FC74-891F-4D43-810E-5A325BCD63A8. Podpisany Strona 73



Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015-2025 

74 

Tabela 31. Macierz SWOT – wpływ czynników wewnętrznych na zewnętrzne 
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ZAGROŻENIA   

 

B
li

sk
o

ść
 d

u
ży

ch
 o

śr
o

d
k

ó
w

 w
zr

o
st

u
 

(A
gl

o
m

er
ac

ja
 Ś

lą
sk

a,
 K

ęd
zi

er
zy

n
-K

o
źl

e)
 

N
ap

ły
w

 z
ew

n
ęt

rz
n

y
ch

 i
n

w
es

ty
cj

i 
w

 t
y

m
  

z 
u

d
zi

ał
em

 k
ap

it
ał

u
 z

ag
ra

n
ic

zn
eg

o
 (

d
u

że
 

in
w

es
ty

cj
e)

 

M
o

żl
iw

o
ść

 p
o

zy
sk

iw
an

ia
 ś

ro
d

k
ó

w
 

ze
w

n
ęt

rz
n

y
ch

 z
 U

E
 

N
ap

ły
w

 lu
d

n
o

śc
i d

o
 g

m
in

y 
(p

o
 2

0
0

8
 r

o
k

u
) 

P
rz

y
n

al
eż

n
o

ść
 d

o
 K

K
 S

O
F

 

R
o

sn
ąc

e 
za

in
te

re
so

w
an

ie
  s

p
o

łe
cz

eń
st

w
a 

ró
żn

y
m

i 
fo

rm
am

i 
sp

ęd
za

n
ia

 w
o

ln
eg

o
 c

za
su

 

∑ 

D
eg

ra
d

ac
ja

 ś
ro

d
o

w
is

k
a 

p
rz

y
ro

d
n

ic
ze

go
 (

gł
. 

p
o

w
ie

tr
za

 a
tm

o
sf

er
y

cz
n

eg
o

) 
.O

d
p

ły
w

 ś
ro

d
k

ó
w

 f
in

an
so

w
y

ch
 z

 g
o

sp
o

d
ar

st
w

 
d

o
m

o
w

y
ch

 (
za

 g
ra

n
ic

ę)
 

N
ie

st
ab

il
n

o
ść

 p
ra

w
a 

(w
y

m
ia

r 
k

ra
jo

w
y

 
i 

re
gi

o
n

al
n

y
) 

O
gr

an
ic

zo
n

e 
śr

o
d

k
i f

in
an

so
w

e 
n

a 
re

al
iz

ac
ję

 
n

ar
as

ta
ją

ce
j l

ic
zb

y
 z

ad
ań

 s
am

o
rz

ąd
ó

w
 

∑ ∑∑ 

C
Z

Y
N

N
IK

I 
W

E
W

N
Ę

T
R

Z
N

E
 

SI
L

N
E

 S
T

R
O

N
Y

 

Lokalizacja terenów 
inwestycyjnych w gminie SAG 

2 2 2 1 1 0 8 0 1 0 2 3 11 

Wysoki potencjał walorów 
przyrodniczych i kulturowych dla 
rekreacji i turystyki 

2 1 2 1 1 2 9 1 1 0 1 3 12 

Wysokie poczucie tożsamości 
lokalnej (w tym kulturowej)  
i aktywność społeczna 

0 0 1 0 2 1 4 1 1 0 0 2 6 

Dobre wyposażenie w 
infrastrukturę komunalną 

0 1 0 1 0 1 3 1 0 0 0 1 4 

Dobra dostępność komunikacyjna 2 2 0 2 0 2 8 0 0 0 1 1 9 

Dostępne tereny pod zabudowę 
mieszkaniową i gospodarczą 

2 2 1 2 1 0 8 0 1 0 1 2 10 

Wysoka jakość infrastruktury 
edukacyjnej 

0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Dobry stan i jakość 
zagospodarowania przestrzeni 
(ład, porządek) 

1 1 0 2 1 2 7 1 0 0 0 1 8 

  
9 9 6 10 6 8 48 4 4 0 5 13 61 
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B
E
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R
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N
Y

 

Starzenie się społeczeństwa 
(depopulacja) 

1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 2 4 

Emigracja zarobkowa (głównie 
ludności młodej) 

1 2 1 0 1 0 5 0 2 0 2 4 9 

Niska jakość i niewydolność 
systemu transportowego na 
terenie gminy 

1 1 0 1 0 1 4 1 0 0 2 3 7 

Brak transportu publicznego 2 0 0 1 0 1 4 2 0 0 1 3 7 

Nierównomierne rozmieszczenie 
placówek społecznych  
(świetlice, brak żłobka) 

0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 3 

Niedostosowana do potrzeb oferta 
opieki i zajęć pozaszkolnych  

0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 

Brak zagospodarowanych 
przestrzeni publicznych 
pełniących funkcję miejsca 
integracji 

1 1 0 1 0 2 5 1 0 0 1 2 7 

Brak rozwiniętej bazy noclegowej i 
gastronomicznej 

2 1 0 1 0 2 6 0 0 0 1 1 7 

∑ 8 5 2 6 1 6 28 4 2 0 12 18 46 

∑∑ 17 14 8 16 7 14 76 8 6 0 17 31 
 

Źródło: opracowanie własne  
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Tabela 32. Macierz TOWS – wpływ czynników zewnętrznych na wewnętrzne 

 

CZYNNIKI WEWNĘTRZNE 
 SILNE STRONY 
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Bliskość dużych 
ośrodków wzrostu 
(Aglomeracja Śląska, 
Kędzierzyn-Koźle) 

2 2 0 0 2 1 1 1 9 1 1 0 0 0 0 0 0 2 11 

Napływ zewnętrz. 
inwestycji w tym  
z udz. kapitału zagr. 
(duże inwestycje) 

2 1 0 0 1 2 0 1 7 0 2 0 0 0 0 1 2 5 12 

Możliwość 
pozyskiwania 
środków 
zewnętrznych z UE 

1 2 1 2 1 1 2 2 12 1 2 2 2 1 1 2 2 13 25 

Napływ ludności do 
gminy (po 2008 r.) 

1 1 1 0 0 1 1 1 6 2 0 0 0 1 1 0 0 4 10 

Przynależność do  
K-S SOF 

2 1 1 0 1 1 0 1 7 0 0 1 2 1 1 1 1 7 14 

Rosnące zainteresow. 
ludności różnymi 
formami spędzania 
wolnego czasu 

0 2 0 0 2 1 1 2 8 0 1 0 0 1 0 2 2 6 14 

  
8 9 3 2 7 7 5 8 49 4 6 3 4 4 3 6 7 37 86 
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Degradacja 
środowiska przyrod. 
(gł. powietrza 
atmosferycznego) 

1 2 0 0 0 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 1 1 2 7 

Odpływ środków 
finansowych  
z gospodarstw 
domowych (za 
granicę) 

0 1 1 0 0 0 1 1 4 1 1 0 1 1 1 1 0 6 10 

Niestabilność prawa 
(wymiar krajowy  
i regionalny) 

2 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 1 0 3 6 

Ograniczone środki 
finansowe na 
realizację narastającej 
liczby zadań 
samorządów 

2 1 0 1 0 1 1 2 8 2 2 1 1 2 2 2 1 13 21 

∑ 5 4 1 1 0 3 2 4 20 3 3 1 2 4 4 5 2 24 44 

∑∑ 13 13 4 3 7 10 7 12 69 7 9 4 6 8 7 11 9 61 
 

Źródło: opracowanie własne  
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9.4. Hierarchizacja czynników wewnętrznych i zewnętrznych  

Hierarchizacji czynników ze względu na ich wpływ na przyszły rozwój gminy dokonano 
w oparciu o zsumowane (skumulowane) wartości podsumowujące wagę każdego 
z elementów macierzy SWOT i TOWS. Odrębnie kumulowano wartości silnych, słabych 
stron, szans, zagrożeń zidentyfikowanych w toku badań. W tabeli 33 zestawiono 
zhierarchizowane silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia rozwoju gminy Ujazd.  
 

Tabela 33. Macierz TOWS – wpływ czynników zewnętrznych na wewnętrzne 

Lp. Czynnik Ocena 
(suma wag) 

SILNE STRONY 
1 Wysoki potencjał walorów przyrodniczych i kulturowych  

dla rekreacji i turystyki 
25 

2 Lokalizacja terenów inwestycyjnych w gminie SAG 24 
3 Dostępne tereny pod zabudowę mieszkaniową i gospodarczą (MiSP) 20 
4 Dobry stan i jakość zagospodarowania przestrzeni (ład, porządek) 20 
5 Dobra dostępność komunikacyjna 16 
6 Wysokie poczucie tożsamości lokalnej (w tym kulturowej) i aktywność 

społeczna 
10 

7 Wysoka jakość infrastruktury edukacyjnej 8 
8 Dobre wyposażenie w infrastrukturę komunalną 7 

SŁABE STRONY 
1 Brak zagospodarowanych przestrzeni publicznych pełniących  

funkcję miejsca integracji 
18 

2 Emigracja zarobkowa (głównie ludności młodej) 18 
3 Brak rozwiniętej bazy noclegowej i gastronomicznej 16 
4 Brak transportu publicznego 13 
5 Starzenie się społeczeństwa (depopulacja) 11 
6 Niska jakość i niewydolność systemu transportowego na terenie gminy 11 
7 Nierównomierne rozmieszczenie placówek społecznych (świetlice, brak żłobka) 11 
8 Niedostosowana do potrzeb oferta opieki i zajęć pozaszkolnych  9 

SZANSE ROZWOJU 
1 Możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych z UE 33 
2 Bliskość dużych ośrodków wzrostu (Aglomeracja Śląska, Kędzierzyn-Koźle) 28 
3 Rosnące zainteresowanie  społeczeństwa różnymi formami spędzania 

wolnego czasu (turystyka poznawcza i rekreacyjna) 
28 

4 Napływ ludności do gminy (po 2008 roku) 26 
5 Napływ zewnętrznych inwestycji w tym  z udziałem kapitału zagranicznego 

(duże inwestycje) 
26 

6 Przynależność do K-S SOF 21 
ZAGROŻENIA ROZWOJU 

1 Ograniczone środki finansowe na realizację narastającej liczby zadań 
samorządów 

38 

2 Odpływ środków finansowych z gospodarstw domowych (za granicę) 16 
3 Degradacja środowiska przyrodniczego (gł. powietrza atmosferycznego) 15 
4 Niestabilność prawa (wymiar krajowy i regionalny) 6 

Źródło: opracowanie własne  
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Na podstawie przedstawionego w tabeli 33 zestawienia czynników warunkujących 
perspektywiczny rozwój gminy Ujazd wynika, że kluczowa rolę będą pełniły silne strony 
i szanse rozwoju. Głównymi atutami gminy są:  

 wysoki potencjał walorów przyrodniczych i kulturowych dla rekreacji i turystyki; 

 lokalizacja terenów inwestycyjnych w gminie SAG; 
a także  

 dostępne tereny pod zabudowę mieszkaniową i gospodarczą (MiSP); 

 dobry stan i jakość zagospodarowania przestrzeni (ład, porządek).  
Wymienione czynniki związane są głównie z wartością przestrzeni gminy i jej 
wyposażeniem. Wśród najważniejszych atutów znajdują się zróżnicowane walory 
przyrodnicze, a także kulturowe, które w połączeniu z dobrym stanem i jakością 
zagospodarowania przestrzeni mogą przyczynić się do rekreacyjno-wypoczynkowego 
ukierunkowania rozwoju gminy. Równie istotnymi determinantami rozwoju gminy będą 
dostępne i w dużym stopniu uzbrojone tereny inwestycyjne (zarówno w ramach SAG, 
jak też na innych terenach) dla rozwoju przedsiębiorczości i zabudowy mieszkaniowej. 
Mniejsze znaczenie w przyszłym rozwoju gminy będą pełniły korzystna dostępność 
komunikacyjna, uwarunkowania społeczne oraz wyposażenie infrastrukturę społeczną 
i komunalną. 

W zakresie słabych stron, stanowiących problemy rozwojowe zidentyfikowano dwa 
najważniejsze. Są to: 

 brak zagospodarowanych przestrzeni publicznych pełniących funkcję miejsca 
integracji, 

 emigracja zarobkowa (głównie ludności młodej). 
Czynniki te dotyczą odmiennych sfer rozwoju. Pierwszy z nich wskazuje na potrzebę 
stworzenia w przestrzeni gminy miejsc spotkań w otwartej przestrzeni publicznej. 
Działania te powinny koncentrować się na zagospodarowaniu dostępnych miejsc dla 
potrzeb krótkotrwałego pobytu ludności z różnych grup wiekowych czy zainteresowań. 
Wymagane są miejsca wyposażone w małą architekturę, tj. np. ławki, stoły, wiaty, 
zadaszenia, stojaki rowerowe i inne tego typu elementy oraz towarzyszące im obiekty 
małej gastronomii, jak np. kawiarnie, piwiarnie. Druga z równie ważnych słabych stron 
dotyczy wysokiej skali emigracji, która związana jest z wyjazdami ekonomicznymi. 
Dotyczy ona głównie młodej ludności i często z  emigracji okresowej przeradza się 
w definitywną. Skutkiem tego procesu jest wyludnianie się gminy i niekorzystne 
przekształcanie struktury demograficznej, co prowadzi do nieefektywnego 
gospodarowania zasobami gminy. Ponadto słabą stroną o istotnym znaczeniu jest brak 
bazy noclegowej i gastronomicznej, która mogłaby stanowić zaplecze dla potencjalnych 
turystów i wycieczkowiczów. Wśród innych słabości rozwoju gminy Ujazd ujawniły się: 
starzenie się społeczeństwa (jako efekt emigracji), problemy transportowe, 
nierównomierne rozmieszczenie placówek społecznych oraz niedostosowana do 
potrzeb oferta w zakresie opieki i zajęć pozaszkolnych.  

Kolejny element konstrukcji działań strategicznych stanowią szanse rozwoju, wśród 
których w gminie Ujazd największe znaczenie ma potencjalny napływ kapitału, głównie 
ze środków UE. Gmina w perspektywie 2014-2020 może pozyskiwać dotacje unijne 
samodzielnie, ale także w ramach Kędzierzyńsko-Strzeleckiego Subregionalnego 
Obszaru Funkcjonalnego i stowarzyszenia Kraina Św. Anny. Ponadto jako zewnętrzne 
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szanse rozwoju istotną rolę może pełnić bliskość dużych ośrodków wzrostu oraz 
rosnące zainteresowanie społeczeństwa różnymi formami spędzania wolnego czasu. 
W pierwszym przypadku, położenie w bliskiej strefie dużych miast i aglomeracji, 
powodować będzie napływ nowych mieszkańców, a gmina stanowić będzie suburbium. 
Dodatkowo przedsiębiorstwa funkcjonujące w gminie w relatywnie łatwy sposób mogą 
nawiązywać współpracę gospodarczą z podmiotami zlokalizowanymi w sąsiedztwie, 
a jednocześnie poszerzać rynek zbytu. Ważną szansą jest rosnące zainteresowanie 
społeczeństwa różnymi formami spędzania wolnego czasu, ponieważ wywołuje popyt 
na wiele różnych usług, co z kolei wpływa na rozwój społeczny i gospodarczy gminy. 
Pozostałe szanse rozwoju są w pewnym stopniu zależne od wymienionych. Należą do 
nich: napływ ludności do gminy, napływ zewnętrznych inwestycji oraz przynależność do 
K-S SOF. Napływ mieszkańców i inwestycji umożliwi przyrost dochodów gminy, a także 
może zmienić strukturę lokalnego rynku pracy, pobudzić aktywność społeczną i rozwój 
gospodarczy.  

W przypadku zagrożeń rozwoju jeden z czynników w zdecydowany sposób 
zdominował ranking – jest to potencjalne ograniczenie wysokości środków finansowych 
wobec narastającej liczby zadań samorządu gminy. Ustawodawca nakłada na gminę 
coraz więcej zadań nie gwarantując proporcjonalnie wysokich środków na ich 
wykonanie. Są to przede wszystkim zadania oświatowe. Spośród pozostałych zagrożeń 
podobna wagę pełnić może odpływ środków finansowych z gospodarstw domowych na 
działalność gospodarczą i konsumpcje za granicę, a nie na rynek wewnętrzny. Jest to 
efektem narastającej emigracji. Ze względu na położenie w uprzemysłowionej okolicy 
zagrożeniem jest degradacja środowiska przyrodniczego – głównie powietrza 
atmosferycznego. Ponadto negatywnym czynnikiem zewnętrznym może być niestabilny, 
a także skomplikowany i nieprzewidywalny system prawny. Utrudnia on racjonalne 
i długofalowe planowanie rozwoju.  

 

9.5. Typ strategii rozwoju gminy Ujazd 

Biorąc pod uwagę szczegółową analizę macierzy SWOT I TOWS konstruowana jest 
macierz wyborów strategicznych. W tabeli 34 przedstawiono jej postać oraz sumy 
interakcji zidentyfikowane pomiędzy poszczególnymi czynnikami w macierzach SWOT 
i TOWS.  
Przedstawione w tabeli 34 wyniki analiz wskazują, że: 

 występujące w gminie Ujazd silne strony umożliwiają wykorzystanie szans 
pojawiających się w otoczeniu, niż przeciwdziałać zagrożeniom; 

 słabości w rozwoju gminy w większym stopniu osłabiają szanse niż pogłębiają 
zagrożenia; 

 szanse rozwoju w zdecydowany sposób mogą spotęgować silne strony, natomiast 
w mniejszym oddziałują na minimalizowanie lub zniwelowanie słabości; 

 zagrożenia w nieco większym stopniu pogłębiają słabe strony niż dynamizują 
wykorzystanie atutów. 
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Tabela 34. Macierz wyborów strategicznych – wyniki analizy SWOT i TOWS 

  Szanse Zagrożenia 

Macierz SWOT 
Silne strony 48 13 

Słabe strony 28 18 

  Silne strony Słabe strony 

Macierz TOWS 
Szanse 49 37 

Zagrożenia 20 24 

  Silne strony Słabe strony 

Macierz wyborów 

strategicznych 
Szanse 97 65 

Zagrożenia 33 42 

Źródło: opracowanie własne  

  
Opisana sytuacja wskazuje, że największa wagę w rozwoju gminy będą pełniły silne 
strony i szanse rozwoju, ponieważ relacje tych czynników rozwoju uzyskały najwyższą 
wagę punktową. Oznacza to, że są najsilniej związane i zależne, co daje podstawę do 
wyboru strategii dynamicznej jako dokumentu programującego rozwój gminy.  

Strategia dynamiczna jako odpowiedź na dominację silnych stron nad słabościami 
oraz szans nad zagrożeniami, jako cel rozwoju powinna wskazywać maksymalizację 
aktywności gminy. Oznacza to działanie na rzecz maksymalnego wykorzystania efektu 
synergii, która zachodzi między atutami i szansami rozwoju. W szczególności dotyczy to 
relacji występujących pomiędzy czynnikami przedstawionymi w tabeli 35. Uzyskane 
wyniki analiz stały się podstawą do konstrukcji procesu planistycznego.  

 
Tabela 35.  Silne strony i szanse rozwoju w strategii dynamicznej gminy Ujazd  

Silne strony Szanse rozwoju 

 Wysoki potencjał walorów przyrodniczych 
 i kulturowych dla rekreacji i turystyki 

 Lokalizacja terenów inwestycyjnych w 
gminie SAG 

 Dostępne tereny pod zabudowę 
mieszkaniową i gospodarczą (MiSP) 

 Dobry stan i jakość zagospodarowania 
przestrzeni (ład, porządek) 

 Dobra dostępność komunikacyjna 
 Wysokie poczucie tożsamości lokalnej  

(w tym kulturowej) i aktywność społeczna 
 Wysoka jakość infrastruktury edukacyjnej 
 Dobre wyposażenie w infrastrukturę 

komunalną 

 Możliwość pozyskiwania środków 
zewnętrznych z UE 

 Bliskość dużych ośrodków wzrostu 
(Aglomeracja Śląska, Kędzierzyn-Koźle) 

 Rosnące zainteresowanie  społeczeństwa 
różnymi formami spędzania wolnego czasu 
(turystyka poznawcza i rekreacyjna) 

 Napływ ludności do gminy (po 2008 roku) 
 Napływ zewnętrznych inwestycji w tym  

z udziałem kapitału zagranicznego (duże 
inwestycje) 

 Przynależność do K-S SOF 

Źródło: opracowanie własne  
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10. ROZSTRZYGNIĘCIA STRATEGICZNE DLA GMINY UJAZD  

10.1. Wizja strategiczna 

Wizja strategiczna określa pożądany, możliwy do osiągnięcia, w perspektywie 2025 
roku obraz gminy Ujazd. Określa ona stan jaki powinien charakteryzować gminę we 
wskazanym horyzoncie czasu i wynikać ze zdiagnozowanych warunków rozwoju. 
Została skonstruowana przy założeniu określonych funkcji, które wskazuję, że wizja: 

 odzwierciedla wartości, które są ważne dla użytkowników gminy – zarówno 
mieszkańców, jak i interesariuszy zewnętrznych, 

 pełnić powinna funkcje motywacyjne wobec podmiotów lokalnych oraz podmiotów 

 w otoczeniu, które mogą wpływać na rozwój gminy, 

 nie jest utopia, lecz jest zbiorem zamierzeń  możliwych do osiągnięcia, na rzecz 
których będą działać podmioty związane z gminą, 

 stanowi podstawę dla ustalenia dziedzin priorytetowych oraz celów rozwoju. 
W odniesieniu do przedstawionych założeń sformułowano wizje rozwoju Ujazdu. Jej 
brzmienie jest następujące:  
 

 
Gmina Ujazd w 2025 roku to miejsce, które: 
 

 zamieszkuje zintegrowana i aktywna społeczność, 

 wyróżnia się dobrze rozwiniętą infrastrukturą mieszkaniową,  

 zapewnia możliwość aktywnego i zorganizowanego spędzania wolnego 
czasu przez ludność miejscową i napływową, 

 wyróżnia się aktywnością gospodarczą i zróżnicowaną strukturą 
gospodarczą, 

 charakteryzuje spójność społeczna, gospodarcza i przestrzenna 
z otoczeniem.  

 
 
Określona wizja wskazuje, ze gmina Ujazd powinna być przede wszystkim miejscem 
przyjaznym dla codziennego życia społeczności lokalnej, a także zapewniającym miejsca 
pracy i spędzania wolnego czasu. Jednocześnie gmina ma być obszarem koncentracji 
podmiotów gospodarczych, a także współpracującą z silniejszymi jednostkami 
miejskimi.  

10.2. Misja rozwoju gminy 

Misja gminy odnosi się do skuteczności zapewnienia potrzeb społeczności lokalnej, 
głównie poprzez wykształcenie różnorodności funkcji rozwoju lokalnego. Odwołuje się 
ona do priorytetów działań jednostek samorządu lokalnego. Możliwe jest rozróżnienie 
misji wewnętrznej oraz zewnętrznej.  
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Misja wewnętrzna adresowana jest wprost do interesariuszy wewnętrznych, czyli 
mieszkańców i liderów społecznych, władz gminy i administracji lokalnej. Stanowi ona 
drogowskaz dla całej społeczności lokalnej w perspektywicznym kierunku rozwoju.  

W przypadku gminy Ujazd wewnętrzna misja brzmi: 
 

Misją gminy Ujazd jest zapewnienie mieszkańcom dobrych warunków do 
zamieszkania, znajdowania źródeł utrzymania i spędzania wolnego czasu. Gmina 
czyni to poprzez pobudzanie aktywności gospodarczej, przyciąganie inwestorów 
oraz wielowymiarowe wspieranie rozwoju wypoczynku i rekreacji. 

 

Misja zewnętrzna jest skierowana do potencjalnych zewnętrznych interesariuszy, 
których obecność na terenie gminy może przyczynić się do poprawy rozwoju 
społecznego i gospodarczego. Należą do nich inwestorzy, turyści, inni partnerzy 
społeczni i gospodarczy samorządu lokalnego. Z tego względu misja zewnętrzna ma 
charakter promocyjny i budować zewnętrzny wizerunek gminy. W odniesieniu do gminy 
Ujazd misja zewnętrzna brzmi: 

Ujazd - to miejsce dobrej pracy, zamieszkania i atrakcyjnego wypoczynku.  

10.3. Dziedziny priorytetowe strategii rozwoju  

Możliwość wdrożenia i skutecznej realizacji strategii rozwoju polega na 
skoncentrowaniu działań wokół wyznaczonych priorytetów rozwoju. Priorytety, które 
wynikają z wizji i misji stanowią jednocześnie wyznacznik dla określenia celów 
strategicznych i kierunków rozwoju.  
Zestawienie wizji rozwoju gminy Ujazd z jej sytuacją i perspektywami rozwoju pozwala 
na wyznaczenie następujących dziedzin priorytetowych: 

PRIORYTET I:  DOBRE WARUNKI ZAMIESZKANIA  

PRIORYTET II:  SZEROKA OFERTA SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU Z WYKORZYSTANIEM 
WALORÓW PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH 

PRIORYTET III:  PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA 

 
Priorytet I określony jako „dobre warunki zamieszkania” dotyczy poprawy w zakresie 
zapewnienia dogodnych warunków mieszkaniowych, a także rozwoju demograficznego 
i społecznego, a odnosi się do kształtowania zintegrowanego lokalnego społeczeństwa, 
które wskazano w wizji. 
 
Priorytet II, czyli „szeroka oferta spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem walorów 
przyrodniczych i kulturowych” odnosi się do kształtowania atrakcyjnej i funkcjonalnej 
przestrzeni, zagospodarowanej w sposób spójny i nowoczesny z zachowaniem trwałości 
wykształconych wartości architektonicznych i urbanistycznych oraz różnorodności 
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krajobrazowej. Ponadto obejmuje nowe działalności gospodarcze oparte na lokalnych 
zasobach i walorach oraz wykorzystanie sąsiedztwa wielkomiejskiego.  
 
Priorytet III określony jako „przedsiębiorczość i atrakcyjność inwestycyjna” 
bezpośrednio odnosi się do kształtowania aktywności gospodarczej i zróżnicowanej 
struktury gospodarki zapisanej w wizji rozwoju.  

10.4. Cele strategiczne 

Dla poszczególnych dziedzin priorytetowych określono cele strategiczne. 
Odzwierciedlają one najważniejsze wartości i procesy, które powinny zostać osiągnięte 
w ramach dziedziny priorytetowej. Tym zaś celom przyporządkowano cele szczegółowe, 
a w ich ramach wyznaczono konkretne przedsięwzięcia. Zestawienie poszczególnych 
elementów planu strategicznego przedstawiono w tabeli 36. 

W oparciu o przedstawione zestawienie można stwierdzić, że głównym zadaniem 
jakie stoi przed władzami samorządowymi jest ukształtowanie warunków oraz 
wizerunku gminy, które będą wykorzystywały atrakcyjność miejsca do zamieszkania, 
spędzania wolnego czasu przy jednoczesnym rozwoju gospodarczym. Realizacja 
przedsięwzięć może wpłynąć na większą integracje mieszkańców oraz otwarcie gminy 
na napływ mieszkańców, wycieczkowiczów i rozwój działalności gospodarczej. 

Wyznaczenie schematu od priorytetów do przedsięwzięć pozwoli lokalnym 
władzom, a także innym instytucjom odpowiedzialnym za rozwój gminy, odpowiednio 
skoordynować zaplanowane do realizacji zadania. 
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Tabela 36. Dziedziny priorytetowe, cele i przedsięwzięcia projektowane w rozwoju gminy Ujazd do 2025 roku 

Dziedzina 

priorytetowa 
Cele strategiczne Cele szczegółowe Kierunki (Przedsięwzięcia) 

Dobre warunki 

zamieszkania 

C1 

Ujazd gminą 

o wysokim 

standardzie 

zasobów 

mieszkaniowych 

Cs1 

Utrzymanie dobrej jakości 

infrastruktury 

mieszkaniowej 

i zwiększenie dostępności 

do zasobów 

mieszkaniowych 

K1 
Rozwój budownictwa mieszkaniowego w zakresie ilości i rodzajów 

zabudowy oraz tworzenie warunków dla rynku najmu/wynajmu 

K2 Modernizacja i/lub renowacja istniejącej substancji mieszkaniowej 

K3 
Współdziałanie z sektorem prywatnym na rzecz rozwoju budownictwa 

wielorodzinnego (PPP) 

C2 

Ujazd gminą 

zintegrowanej 

i aktywnej 

społeczności 

lokalnej 

Cs2 

Angażowanie społeczności 

lokalnej, podmiotów 

sektora publicznego i 

prywatnego do współpracy 

K4 
Organizowanie różnorodnych imprez integrujących ludność miejscową  

i napływową 

K5 
Zwiększenie roli organizacji pozarządowych w kreowaniu inicjatyw na 

rzecz społeczności lokalnej  

K6 Rozwoju usług adresowanych do osób starszych (i niepełnosprawnych) 

Cs3 

Podnoszenie jakości 

kształcenia oraz 

wspieranie rozwoju 

talentów i zainteresowań 

K7 
Poprawa jakości kształcenia w szkołach i przedszkolach na terenie 

gminy 

K8 
Rozszerzenie oferty zajęć z zakresu informatyzacji i cyfryzacji dla 

mieszkańców gminy 

K9 Doposażenie świetlic w sprzęt informatyczny oraz  małe AGD  

K10 Zaadaptowanie strychu w MGOK-u na cele użytkowe 

K11 
Zaadaptowanie dostępnej bazy lokalowej do potrzeb opieki dziennej dla 

osób starszych, samotnych i/lub innych wymagających wsparcia 

K12 
Organizowanie zajęć w czasie wolnym ukierunkowanych na rozwój 

indywidualnych talentów dzieci i osób dorosłych 

K13 
Utrzymanie i wypromowanie wysokiego poziomu znajomości i efektów 

nauczania języków obcych 
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Dziedzina 

priorytetowa 
Cele strategiczne Cele szczegółowe Kierunki (Przedsięwzięcia) 

Dobre warunki 

zamieszkania 

C3 

Ujazd gminą 

atrakcyjnych 

terenów 

mieszkaniowych 

Cs4 

Podejmowanie działań na 

rzecz rozwoju gospodarki 

niskoemisyjnej 

K14 Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)  

K15 
Wzrost efektywności energetycznej w obiektach administracji 

publicznej 

K16 
Stwarzanie warunków jednostkom prywatnym i osobom fizycznym do 

wdrażania rozwiązań energooszczędnych 

Cs5 
Rozwój infrastruktury 

technicznej i społecznej 

K17 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ujeździe 

K18 Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa publicznego 

K19 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 

K20 
Budowa i/lub modernizacja parkingów publicznych i chodników (przede 

wszystkim na odcinku Ujazd – SAG) 

K21 Utworzenie żłobka 

K22 Budowa świetlicy w Nogowczycach  

K23 Poprawa funkcjonalności i estetyki infrastruktury usług publicznych  

K24 Modernizacja obiektów melioracyjnych 

C4 

Ujazd gminą 

zrównoważonego 

systemu 

transportowego 

zapewniającego 

bezpieczną 

i szybką 

dostępność 

Cs6 

Ograniczanie uciążliwości 

komunikacyjnych w strefie 

zamieszkania 

K25 Budowa obwodnicy Ujazdu i innych dróg kołowych 

K26 Budowa, przebudowa i remont dróg kołowych 

K27 Utworzenie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Os. Piaski - Sławięcice 

Cs7 

Zwiększenie dostępności 

komunikacyjnej gminy 

w układzie wewnętrznym 

i zewnętrznym 

K28 
Poszerzenie zakresu usług transportu publicznego na terenie gminy 

(dostępność wszystkich sołectw) 

K29 
Poprawa spójności i sprawności systemu komunikacyjnego w układzie 

gminy, K-S SOF i w połączeniu z Aglomeracją Śląską 

K30 Zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie ruchu rowerowego i pieszego 
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Dziedzina 

priorytetowa 
Cele strategiczne Cele szczegółowe Kierunki (Przedsięwzięcia) 

Szeroka oferta 

spędzania 

wolnego czasu 

z wykorzystanie

m walorów 

przyrodniczych 

i kulturowych 

C5 

Ujazd gminą 

o atrakcyjnych 

zasobach 

przyrodniczych 

i kulturowych 

Cs8 

Zachowanie 

i popularyzacja walorów 

przyrodniczych 

K31 
Ograniczanie uciążliwości środowiskowych w obszarze wysokich 

walorów przyrodniczych  

K32 Zapewnienie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych 

K33 
Ograniczenie emisji szkodliwych pyłów i gazów do powietrza 

atmosferycznego 

K34 Stworzenie ścieżki dydaktycznej przyrodniczo-krajobrazowej 

K35 Objecie ochroną terenów i obiektów przyrodniczo cennych  

K36 Promocja walorów przyrodniczych w skali ponadlokalnej  

Cs9 

Zachowanie 

i popularyzacja walorów 

kulturowych 

K37 
Modernizacja i kompleksowe zagospodarowanie ruin Zamku wraz 

z otoczeniem 

K38 

Wytyczenie ścieżki poznawczej łączącej elementy historyczne 

i architektoniczne w obszarach istniejących układów urbanistycznych 

oraz ich promocja  

K39 
Promocja i rozszerzenie lokalnej oferty wydarzeń kulturalno-

rozrywkowych w skali ponadlokalnej 

C6 

Ujazd gminą 

oferującą miejsca 

wypoczynku, 

sportu i rekreacji 

oraz spotkań 

Cs10 

Zagospodarowywanie 

i rewitalizacja przestrzeni 

publicznych 

K40 
Zagospodarowanie publicznych terenów zieleni małą architekturą 

(ławki, toalety, wiaty itp.) i obiektami małej gastronomii  

K41 Rewitalizacja śródmiejskiej części miasta  

K42 
Rewitalizacja lub zagospodarowanie przystani i terenów wzdłuż Kanału 

Gliwickiego 

K43 Podniesienie estetyki i bezpieczeństwa w przestrzeniach publicznych  

Cs11 

Rozwój infrastruktury 

sportowo – rekreacyjnej i 

poszerzenie oferty zajęć 

K44 
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury boisk i placów sportowych 

oraz placów zabaw 

K45 
Rozszerzenie zakresu wyposażenia gminy w infrastrukturę sportową (np. 

siłownie napowietrzne, trasy Nordick Walking, ścieżki rowerowe itp.) 

K46 
Stworzenie warunków do realizacji zajęć sportowych w czasie wolnym w 

formie zorganizowanej (różne sekcje sportowe, instruktorzy, trenerzy) 

K47 
Promocja miejsc rekreacji i wypoczynku bazujących na istniejących 

zasobach 
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Dziedzina 

priorytetowa 
Cele strategiczne Cele szczegółowe Kierunki (Przedsięwzięcia) 

Przedsiębiorczość 

 i atrakcyjność 

inwestycyjna 

C7 

Ujazd gminą 

przedsiębiorczych 

mieszkańców 

podnoszących i  

wykorzystujących 

kwalifikacje 

zawodowe na 

rynku pracy 

Cs12 
Kształtowanie aktywności 

zawodowej mieszkańców 

K48 
Stworzenie warunków dla mieszkańców do poszerzania kwalifikacji 

zawodowych zgodnie z ideą kształcenia ustawicznego 

K49 
Rozwój usług umożliwiających godzenie obowiązków rodzinnych 

z zawodowymi 

K50 Przeciwdziałanie trwałemu bezrobociu, w szczególności wśród kobiet 

Cs13 

Zwiększenie poziomu 

przedsiębiorczości wśród 

mieszkańców 

K51 Podnoszenie świadomości biznesowej wśród mieszkańców 

K52 
Wykorzystanie potencjału i doświadczenia ludzi przebywających 

czasowo za granicą 

K53 Opracowanie systemu wsparcia dla potencjalnych przedsiębiorców  

C8 

Ujazd gminą 

o zróżnicowanej 

działalności 

produkcyjnej 

i usługowej 

Cs14 

Tworzenie warunków do 

rozwoju małych i średnich 

przedsiębiorstw 

K54 Rozwój usług społecznych i z zakresu małej gastronomii 

K55 Rozwój agroturystyki 

K56 
Przygotowanie terenów inwestycyjnych (głównie na cele wypoczynkowe 

i rekreacyjne) 

K57 Konsolidacja lokalnych przedsiębiorców 

Cs15 

Napływ dużych 

przedsiębiorstw 

krajowych i zagranicznych 

K58 
Tworzenie i rozwój infrastruktury informatycznej dla biznesu oraz e-

administracji 

K59 Wspieranie rozwoju firm w sektorze otoczenia biznesu 

K60 Rozwój i doposażenie (dozbrojenie) SAG w infrastrukturę 

K61 
Promocja gminy jako obszaru atrakcyjnego inwestycyjnie (promocja 

SAG) 

Źródło: opracowanie własne 

Poza wymienionymi przedsięwzięciami realizowane będą także te, które wskazano w Strategii ZIT dla K-S SOF 
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11. SYSTEM REALIZACJI STRATEGII  

11.1. Ważność i prawdopodobieństwo celów strategicznych  

Przyjęte w niniejszym dokumencie cele oraz przedsięwzięcia powinny zostać 
zrealizowane w celu osiągnięcia założeń określonych w wizji i misji rozwoju gminy.  

Nie jest możliwe realizowanie wszystkich działań jednocześnie, natomiast ustalenie 
sztywnego harmonogramu działań wpłynie na ograniczenie elastyczności wdrażania 
Strategii. Proces jej wdrażania jest uwarunkowany czynnikami wewnętrznymi 
i zewnętrznymi, toteż w procesie jej realizacji należy zachować względną otwartość 
i umożliwić dostosowywanie podejmowanych działań do aktualnych okoliczności.   

Prawdopodobieństwo realizacji określonych celów uzależnione jest przede 
wszystkim od możliwości finansowania gminy. Gmina zobowiązana jest prowadzić 
skoordynowane działania, wpływające na rozwój wielopłaszczyznowy obejmujący sferę: 
społeczną, gospodarczą, i przestrzenną adekwatnie do potrzeb, ale i możliwości 
rozwojowych. W celu osiągnięcia stanu rozwoju gminy, określonego w wizji konieczna 
jest realizacja wszystkich założeń. Zatem należy przyjąć, że wszystkie wskazane cele,  
a w ich zakresie przedsięwzięcia są równie istotne. Prawdopodobieństwo ich realizacji 
jest uzależnione od działań władz gminy, ale przede wszystkim od istniejących 
możliwości finansowania. W pierwszej kolejności będą podejmowane te 
przedsięwzięcia, na które możliwe będzie zgromadzenie wymaganej puli środków 
finansowych, w tym także zewnętrznych.  

Drugim czynnikiem wpływającym na kolejność podejmowanych zadań są zmiany w 
bieżącej sytuacji, zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej w stosunku do gminy. Wybór 
konkretnych zadań wynika przede wszystkim z potrzeb mieszkańców, dlatego należy 
podejmować w pierwszej kolejności te przedsięwzięcia, które prowadzą do realizowania 
inwestycji poprawiających warunki bytowe i życiowe mieszkańców. Podejmując takie 
decyzje należy rozpatrywać bieżąca sytuację, ale także niespodziewane wydarzenia, 
takich jak powódź i inne klęski żywiołowe. 

Prawdopodobieństwo realizacji celów zależne jest także w dużym stopniu od 
sprawnego działania koordynatorów wdrażania Strategii. Pomocne może być w tym 
względzie wsparcie lokalnych społeczności, grup działania oraz organizacji 
pozarządowych. Kompleksowa oraz zintegrowana współpraca wielu jednostek, zgodna 
z systemem wdrażania i monitorowania Strategii może podnieść skuteczność jej 
realizacji. 

11.2. Wdrażanie i monitorowanie Strategii  

Proces wdrażania Strategii przebiegał będzie systematycznie od czasu jej 
uchwalenia przez Radę Miejską w Ujeździe do roku 2025. W procesie wdrażania 
uczestniczyć powinni: burmistrz, Rada Miejska, mieszkańcy i inni interesariusze 
rozwoju gminy, a także dodatkowo organy wyznaczone przez burmistrza. 

Odpowiedzialność za wdrażanie i realizację przyjętych w Strategii założeń spoczywa 
na burmistrzu. Jako jednostkę pomocniczą, która wraz z burmistrzem będzie 
nadzorować wdrażanie strategii proponuje się powołanie Zespołu ds. Strategii.  
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Do szczegółowych zadań tej jednostki będzie należało: 
– monitorowanie oraz ocena wdrażania poszczególnych celów strategicznych zgodnie 

z przyjętymi wskaźnikami realizacji; 
– przedstawienie wniosków z realizacji poszczególnych celów strategicznych; 
– sporządzenie raportów z realizacji dokumentu i przedstawienie ich do 

zatwierdzenia Radzie Miejskiej; 
– opublikowanie wyników sprawozdawczości na stronie internetowej Urzędu Gminy. 

Rada Miejska jako jednostka kontrolna i stanowiąca będzie oceniać i zatwierdzać 
postępy w realizacji Strategii, a w szczególności do jej zadań należeć będzie: 
– zatwierdzanie raportów z realizacji Strategii; 
– analizowanie i zatwierdzanie wniosków o zmianę treści (aktualizację) Strategii; 
– uwzględnienie zadań zaplanowanych do realizacji przy przyjmowaniu budżetu 

gminy oraz wieloletnich planów inwestycyjnych lub innych dokumentów 
strategicznych o znaczeniu lokalnym. 
Mieszkańcy oraz pozostali interesariusze rozwoju gminy mają prawo do 

uzyskiwania informacji z wykonania poszczególnych przedsięwzięć i celów Strategii. 
Informacje na temat stanu realizacji Strategii będą udostępniane poprzez stronę 
internetową Urzędu Gminy, a także podczas okazjonalnych spotkań z różnymi grupami 
społecznymi, w tym mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi itp.  

 
Celem monitorowania jest gromadzenie oraz analiza danych na temat przebiegu 

realizacji Strategii. Proces ten umożliwia systematyczną weryfikację poprawności 
i skuteczności realizacji przyjętych założeń, w szczególności ujawniania ewentualnych 
nieprawidłowości. Na jego podstawie możliwe jest korygowanie zakresu 
merytorycznego oraz operacyjnego realizacji Strategii, tak aby ukierunkować działania 
na osiągniecie przyjętych założeń. 

Zakres monitoringu Strategii wyznaczają określone w niej, działania priorytetowe 
cele strategiczne i szczegółowe oraz zaplanowane przedsięwzięcia. Monitoring będzie 
uwzględniał merytoryczny i finansowy zakres realizacji. Zakres merytoryczny 
(rzeczowy) dotyczy weryfikacji efektywności podejmowanych działań oraz postępu we 
wdrażaniu Strategii, a zakres finansowy poprawności wydawanych środków zgodnie 
z przyjętymi założeniami.  

System monitorowania będzie procesem ciągłym, a raz do roku w jego oparciu 
zostanie przygotowany raport z realizacji Strategii. Jako punkt wyjścia do oceny 
realizacji Strategii proponuje się wykorzystanie zestawu wskaźników przedstawionych 
w tabeli 37. Ich wybór jest warunkowany zakresem tematycznym zakładanych celów, 
przedsięwzięć oraz możliwością pozyskiwania informacji. W przypadku niniejszej 
strategii jako podstawowe źródła informacji wskaźnikowych postuluje się dane 
wewnętrzne gminy oraz statystykę publiczną (Główny Urząd Statystyczny). Dla potrzeb 
monitorowania założeń niniejszej strategii proponowany jest zestaw 115 wskaźników 
przyporządkowanych do 15 celów szczegółowych. Listę wskaźników zawartą w tabeli 
należy traktować elastycznie, stosownie do zmieniających się w czasie warunków 
pozyskiwania i gromadzenia informacji statystycznych. Możliwe jest wykorzystanie 
najważniejszych w opinii  Zespołu wskaźników spośród przedstawionych. Konieczne 
jest jednak ciągłe monitorowanie sytuacji w zakresie każdego z celów strategicznych. 
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Oznacza to, że dla każdego z celów strategicznych wymaga się monitorowania sytuacji 
w oparciu o kilka wskaźników spośród zaproponowanych. 
Jako wskaźniki ogólne odnoszące się do najtrudniejszych problemów rozwoju gminy, proponuje 
się wykorzystać także: 

Wskaźnik Jednostka 
Wartość w roku 
bazowym 2014 

Oczekiwana 
tendencja Źródło 

     
Liczba zameldowań w ruchu wewnętrznym liczba 75 W GUS 
Liczba zameldowań z zagranicy liczba 9 W GUS 
Saldo migracji wewnętrznych  ‰ 1,42 W GUS 
Saldo migracji zagranicznych na 1000 ludności ‰ - 3,16 W GUS 

 
Wartości miar mogą być pozyskiwane z publicznych statystyk, wewnętrznych 

statystyk w gminie oraz z informacji na temat realizowanych projektów w gminie Ujazd.  
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Tabela 37. Wskaźniki realizacji Strategii  

Cel strategiczny Wskaźnik Jednostka 
Wartość w roku 
bazowym 2014 

Oczekiwana 
tendencja 

Źródło 

Cs 1  
Utrzymanie dobrej 
jakości 
infrastruktury 
mieszkaniowej 
i zwiększenie 
dostępności do 
zasobów 
mieszkaniowych 

Liczba mieszkań oddanych do użytku na 1000 mieszkańców 
liczba ogółem 

/1000 ludności 
288,3 W GUS 

Liczba mieszkań  liczba ogółem 1828 W GUS 
Liczba budynków mieszkalnych w gminie liczba ogółem 1569 W GUS 
Udział mieszkań indywidualnych oddanych do użytku   % 100% W GUS 

Liczba budynków mieszkalnych odrestaurowanych/ remontowanych liczba ogółem brak W 
dane wewnętrzne 

gminy 
% mieszkań wyposażonych w: 
Wodociąg 
Centralne ogrzewanie 
Gaz sieciowy 

% 

 
97,3% 
77,6% 
0,16% 

W GUS 

Liczba zawartych form współpracy (umów, porozumień, stowarzyszeń) władz 
gminy z podmiotami prywatnymi 

liczba ogółem brak W 
dane wewnętrzne 

gminy 
Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji 
L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości na 1000 mieszkańców 

liczba ogółem 
/1000 ludności  

2,52 W/ST GUS 

Cs2 
Angażowanie 
społeczności 
lokalnej, 
podmiotów sektora 
publicznego  
i prywatnego do 
współpracy 

Liczba imprez zorganizowanych na terenie gminy42 liczba ogółem 41 W GUS 
Liczba osób uczestniczących w imprezach organizowanych na terenie gminy liczba ogółem 5730 W GUS 
Liczba osób uczestniczących w imprezach organizowanych na terenie gminy na 
1 mieszkańca 

liczba os./ 1 
mieszkańca 

0,9 W GUS 

Liczba kół i klubów działających na terenie gminy liczba ogółem 2 W GUS 
Liczba członków kół i klubów liczba ogółem 46 W GUS 
Odsetek imprez zorganizowanych na terenie gminy z udziałem organizacji 
pozarządowych 

% brak danych W GUS 

Liczba obiektów użyteczności publicznej przystosowanych dla osób 
niepełnosprawnych 

liczba ogółem 1 W GUS 

Udział osób starszych należących do klubu seniora wśród ogółu osób w wieku 
poprodukcyjnym  

% 3,4% W GUS 

 

 

                                                        

42 można rozszerzyć o strukturę – wg typów imprez, np.  seanse filmowe (4), wystawy (3), występy zespołów amatorskich (2), występy artystów i zespołów 
zawodowych (15), prelekcje, spotkania i wykłady (4), imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne (6), konkursy (6), inne (1). 
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Cel strategiczny Wskaźnik Jednostka 
Wartość w roku 
bazowym 2014 

Oczekiwana 
tendencja 

Źródło 

Cs 3 
Podnoszenie 
jakości kształcenia 
oraz wspieranie 
rozwoju talentów i 
zainteresowań 

Współczynnik skolaryzacji netto dla szkoły podstawowej % 89,34 W GUS 
Współczynnik skolaryzacji netto dla gimnazjum % 64,39 W GUS 
Wyniki sprawdzianu kompetencji po klasie szóstej szkoły podstawowej nr staniny 5 W dane Kuratorium  
Wyniki sprawdzianu kompetencji po gimnazjum: 
Język polski / Matematyka 
Język obcy (angielski, niemiecki) 

nr staniny 
 

2/ 4 
7 

 
W 
ST 

dane  
Kuratorium  

Liczba olimpijczyków oraz laureatów zewnętrznych konkursów szkolnych liczba ogółem 1 W 
dane wewnętrzne 

gminy 

Liczba podmiotów gospodarczych w sekcji P Edukacja na 1000 mieszkańców 
liczba ogółem/ 
1000 ludności 

1,26 W GUS 

Liczba specjalistycznych pracowni komputerowych na terenie gminy  liczba ogółem 2 W/ST GUS 

Liczba użytkowników pracowni komputerowych  liczba ogółem brak danych  W 
dane wewnętrzne 

gminy 

Liczba komputerów z dostępem do Internetu będących na wyposażeniu świetlic liczba ogółem brak danych  W 
dane wewnętrzne 

gminy 
Liczba instytucji kultury, dla których zostały dokonane dostawy nowego sprzętu 
i wyposażenia 

liczba ogółem brak danych  W 
dane wewnętrzne 

gminy 
Liczba godzin zajęć kulturalno-oświatowych organizowanych w czasie 
popołudniowym oraz w trakcie weekendów na terenie gminy  

liczba ogółem brak danych  W 
dane wewnętrzne 

gminy 
Liczba uczestników zajęć kulturalno-oświatowych organizowanych w czasie 
popołudniowym oraz w trakcie weekendów na terenie gminy  

liczba ogółem brak danych  W 
dane wewnętrzne 

gminy 
Liczba kursów organizowanych przez gminę ogółem43 liczba ogółem 4 W GUS 
Liczba absolwentów kursów ogółem44 liczba ogółem 67 W GUS 
Odsetek absolwentów kursów w wieku powyżej 55 lat % 0 W GUS 
Liczba zespołów artystycznych 45 liczba 6 W/ST GUS 

Liczba czytelników bibliotek publicznych na 1000 mieszkańców 
liczba osób/ 

1000 ludności 
106 W GUS 

Liczba inicjatyw społecznych, kulturowych, integracyjnych z zastosowaniem 
języka niemieckiego i/lub angielskiego 

liczba ogółem brak danych W 
dane wewnętrzne 

gminy 

                                                        
43 można rozszerzyć o strukturę – wg typów kursów; 

44 można rozszerzyć o strukturę – wg typów kursów 

45 można rozszerzyć o strukturę – wg typów zespołów artystycznych – dla 2014r. 50% taneczne, 30% muzyczne-instrumentalne, 20% folklorystyczne 
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Cel strategiczny Wskaźnik Jednostka 
Wartość w roku 
bazowym 2014 

Oczekiwana 
tendencja 

Źródło 

Cs4 
Podejmowanie 
działań na rzecz 
rozwoju 
gospodarki 
niskoemisyjnej 

Liczba obiektów korzystających z OZE liczba ogółem 5 W 
dane wewnętrzne 

gminy 

Zużycie energii w obiektach użyteczności publicznej  MWh/rok brak danych S 
dane 

administratorów 
budynków; dane 

podmiotów 
dostarcz. energię 

Zużycie energii w obiektach mieszkalnych MWh/rok brak danych S 

Liczba  wymienionych/zmodernizowanych źródeł ciepła liczba ogółem brak danych W 
dane wewnętrzne 

gminy 

Liczba obiektów poddanych termomodernizacji  liczba ogółem 5 W 
dane wewnętrzne 

gminy 
Liczba  instalacji, wytwarzających ciepło z wykorzystaniem biopaliw i technologii 
ekologicznych 

liczba ogółem brak danych W 
dane wewnętrzne 

gminy 
Cs 5 
Rozwój 
infrastruktury 
technicznej i 
społecznej 

Gęstość sieci rozdzielczej wodociągowej  km/km2 60,4 W/ST GUS 

Gęstość sieci rozdzielczej kanalizacyjnej  km/km2 79,8 W/ST GUS 
Gęstość sieci rozdzielczej gazowej km/km2 9,1 W GUS 

Liczba miejsc parkingowych  liczba ogółem brak danych W 
dane wewnętrzne 

gminy 

Długość wybudowanych chodników km brak danych W 
dane wewnętrzne 

gminy 

Długość zmodernizowanych chodników km brak danych W 
dane wewnętrzne 

gminy 
Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach wśród ogółu dzieci do 3 lat % 0  W GUS 
Liczba miejsc w żłobku liczba ogółem 0 W GUS 

Liczba przychodni na 1000 mieszkańców 
liczba/1000 

mieszkańców 
2 W/ST GUS 

Liczba punktów dostępowych do szerokopasmowego Internetu liczba ogółem 2 W/ST 
dane wewnętrzne 

gminy 
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Cel strategiczny Wskaźnik Jednostka 
Wartość w roku 
bazowym 2014 

Oczekiwana 
tendencja 

Źródło 

Cs 6 
Ograniczanie 
uciążliwości 
komunikacyjnych  
w strefie 
zamieszkania 

Długość zmodernizowanych dróg gminnych, powiatowych i krajowych km brak danych W 
dane gminy;  

dane GDGKiA 

Długość wybudowanych (oddanych do użytku) ścieżek/tras rowerowych   km 33,6 W 
dane wewnętrzne 

gminy 

Długość zmodernizowanych  ścieżek rowerowych   km brak danych W 
dane wewnętrzne 

gminy 
Liczba  zdarzeń drogowych na terenie gminy (kolizje, wypadki drogowe) liczba ogółem  brak danych S dane Policji 
Liczba rannych i/lub ofiar wypadków drogowych liczba ogółem brak danych S dane Policji 

Cs 7 
Zwiększenie 
dostępności 
komunikacyjnej 
gminy w układzie 
wewnętrznym 
i zewnętrznym 

Długość nowych dróg krajowych km brak danych W dane GDGKiA 
Długość nowych dróg gminnych i powiatowych km brak danych W dane gminy 
Liczba połączeń transportem zbiorowym gminy z miastami sąsiednimi  
w czasie dnia/nocy 

 22/1 W dane gminy 

Liczba połączeń transportem zbiorowym gminy z miastami sąsiednimi  
w czasie dni wolnych od pracy 

  W dane gminy 

Cs 8 
Zachowanie 
i popularyzacja 
walorów 
przyrodniczych 

Odpady komunalne na 1 mieszkańca kg/1mieszkańca 198,6 S GUS/ dane WFOŚ 

Zużycie gazu z sieci na 1 mieszkańca  m3/1mieszkańca 0,3 W GUS/ dane WFOŚ 

Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczania odprowadzane do 
wód lub do ziemi na 1 mieszkańca 

m3/1mieszkańca 21,3 S GUS/ dane WFOŚ 

Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczania odprowadzane do 
wód lub do ziemi na 1 km2 powierzchni 

dam3 /km2 1,6 S GUS/ dane WFOŚ 

Liczba dzikich wysypisk śmieci  liczba ogółem Brak danych S dane gminy 
Powierzchnia obszarów prawnie chronionych ha 418,64 ST /W GUS 
Liczba pomników przyrody sztuki 1 ST /W GUS 
Powierzchnia parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej  ha 5,6 ST /W GUS 
Udział liczby urządzonych terenów zieleni  % Brak danych ST /W GUS 
Powierzchnia lasów gminnych ha 1,2 ST /W GUS 
Zużycie wody na 1 mieszkańca m3 27,3 S GUS 
Długość trasy dydaktycznej/poznawczej po terenach o walorach przyrodniczych 
wraz z jej oznakowaniem  

km 0 W 
dane wewnętrzne 

gminy 
Liczba kampanii promocyjnych na rzecz popularyzacji ochrony środowiska i 
walorów krajobrazowych 

liczba ogółem  0 W 
dane wewnętrzne 

gminy 
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Cel strategiczny Wskaźnik Jednostka 
Wartość w roku 
bazowym 2014 

Oczekiwana 
tendencja 

Źródło 

Cs 9 
Zachowanie 
i popularyzacja 
walorów 
kulturowych 

Liczba obiektów indywidualnych, zespołów zabytkowych poddanych pracom 
konserwatorskim, restauratorskim i innym modernizacyjnym  

sztuki 1 W 

dane właścicieli 
obiektów, 

beneficjentów 
projektów 

Liczba instytucji kultury (w tym bibliotek), dla których organizatorem jest gmina, 
których obiekty zostały poddane pracom budowlanym i modernizacyjnym 

liczba ogółem  0 W 
dane wewnętrzne 

gminy 
Długość trasy dydaktycznej/poznawczej po terenach o walorach przyrodniczych 
wraz z jej oznakowaniem  

km 0 W 
dane wewnętrzne 

gminy 

Liczba kampanii promocyjnych na rzecz popularyzacji walorów kulturowych liczba ogółem  0 W 
dane wewnętrzne 

gminy 
Cs10 
Zagospodarowywa
nie i rewitalizacja 
przestrzeni 
publicznych 

Relacja powierzchni miejscowości, która została objęta rewitalizacją w stosunku 
do całej powierzchni miejscowości 

% 0 W 
dane wewnętrzne 

gminy 
Udział ludności mieszkającej na obszarze rewitalizowanym w stosunku do ogółu 
mieszkańców 

% 0 W 
dane wewnętrzne 

gminy 

Liczba nowych miejsc pracy utworzonych na zrewitalizowanycm obszarze liczba ogółem 0 W 
dane wewnętrzne 

gminy 
Liczba nowych obiektów małej architektury zainstalowanych na obszarze 
przestrzeni publicznych 

liczba ogółem 0 W 
dane wewnętrzne 

gminy 
Liczba zmodernizowanych obiektów małej architektury zainstalowanych na 
obszarze przestrzeni publicznych 

liczba ogółem 0 W 
dane wewnętrzne 

gminy 
Cs11 
Rozwój 
infrastruktury 
sportowo – 
rekreacyjnej i 
poszerzenie oferty 
zajęć 

Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury sportowej (boisk 
sportowych) 

liczba ogółem 

1 obiekt, na 
którym 

znajdują się 3 
boiska 

W 
dane wewnętrzne 

gminy 

Liczba nowych – oddanych do użytku placów zabaw liczba ogółem 1 W 
dane wewnętrzne 

gminy 

Liczba zmodernizowanych placów zabaw liczba ogółem 0 W 
dane wewnętrzne 

gminy 

Liczba sportowych imprez gminnych na boiskach sportowych liczba ogółem brak danych   W 
dane wewnętrzne 

gminy 

Liczba zorganizowanych zajęć sportowych po szkole dla dzieci i młodzieży  liczba ogółem brak danych W 
dane wewnętrzne 

gminy 
Liczba drużyn i klubów sportowych działających systematycznie na obszarze 
gminy 

liczba ogółem brak danych W 
dane wewnętrzne 

gminy 

Id: B934FC74-891F-4D43-810E-5A325BCD63A8. Podpisany Strona 94



Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015-2025 

 

 

95 

Liczba ćwiczących w gminie liczba ogółem 280 W GUS 
Odsetek ćwiczących kobiet wśród ogółu ćwiczących  % 0,7%  W GUS 
Odsetek ćwiczących w wieku powyżej 18 lat % 48% W GUS 
Liczba sekcji sportowych Liczba 5 W/ST GUS 
Liczba trenerów, instruktorów sportowych i innych osób prowadzących zajęcia 
sportowe 

Liczba 13 W/ST GUS 

Liczba osób korzystających z usług rekreacyjnych i wypoczynkowych (np. 
gospodarstw agroturystycznych) 

liczba ogółem brak danych W 
dane z 

przedsiębiorstw 
Liczba kampanii promocyjnych na rzecz popularyzacji rekreacji, sportu i 
wypoczynku 

liczba ogółem  0 W 
dane wewnętrzne 

gminy 
Cs12 
Kształtowanie 
aktywności 
zawodowej 
mieszkańców 

Udział kursów wiedzy praktycznej lub umiejętności zawodowych 
organizowanych przez gminę (lub na terenie gminy) 

% 75% W/ST GUS 

Udział absolwentów kursów wiedzy praktycznej lub umiejętności zawodowych 
organizowanych przez gminę (lub na terenie gminy) w stosunku do ogółu 
absolwentów wszystkich kursów 

% 76% W/ST GUS 

Stopa bezrobocia (udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w 
wieku produkcyjnym) 

% 3,6% S GUS 

Stopa bezrobocia wśród kobiet % 4,4% S GUS 
Udział bezrobotnych kobiet % 58,7% S GUS 
Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji 
N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca na 
1000 mieszkańców 

podmioty / 
1000 ludności 

1,58 W GUS 

Cs13 
Zwiększenie 
poziomu 
przedsiębiorczości 
wśród 
mieszkańców 

Liczba pracujących na 1000 mieszkańców 
pracujący / 1000 

ludności 
139 W GUS 

Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 1000 ludności 
liczba ogółem/ 
1000 ludności 

42 W GUS 

Liczba podmiotów gospodarczych nowoutworzonych przez osoby powracające z 
emigracji zagranicznej 

liczba brak danych W 
dane 

wewnętrzne 
gminy 

Liczba  podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji  
O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne na 1000 mieszkańców 

liczba ogółem / 
1000 ludności 

1,1 W GUS 

Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 1000 mieszkańców 
liczba ogółem / 
1000 ludności 

1,4 W GUS 
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Cel strategiczny Wskaźnik Jednostka 
Wartość w roku 
bazowym 2014 

Oczekiwana 
tendencja 

Źródło 

Cs14 
Tworzenie 
warunków do 
rozwoju małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na 1000 
ludności  

liczba ogółem / 
1000 ludności 

55,05 W GUS 

Liczba małych przedsiębiorstw (do 9 pracujących)  liczba 329 W GUS 
Liczba średnich przedsiębiorstw (od 10 do 49 pracujących) liczba  19 W GUS 
Udział podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji 
P – Edukacja 

% 2,29 W GUS 

Udział podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji  
I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi;  
w szczególności dział 56 – działalność usługowa związana z wyżywieniem 

% 
 

2,58 
2,29 

W GUS 

Liczba gospodarstw agroturystycznych liczba ogółem 3 W 
dane 

wewnętrzne 
gminy 

Liczba spółdzielni ogółem  liczba ogółem 3 W GUS 
Cs 15 
Napływ dużych 
przedsiębiorstw 
krajowych 
i zagranicznych 

Liczba dużych podmiotów gospodarczych (powyżej 50 pracujących) liczba ogółem 1 W GUS 
Udział dużych podmiotów gospodarczych (powyżej 50 pracujących) wśród ogółu 
przedsiębiorstw 

% 0,29 W/ST GUS 

Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego liczba ogółem 7 W GUS 
Udział spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród ogółu przedsiębiorstw % 1,85 W GUS 
Udział podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON w-sekcji 
J, dział 63 – Działalność usługowa w zakresie informacji 

% 0,57% W/ST GUS 

Udział podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji 
K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 

% 1,43% W/ST GUS 

Udział podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji 
M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;  
w szczególności: 
dział 69 – Działalność prawnicza i rachunkowo – księgowa 
dział 70 – Działalność firm centralnych i doradztwo związane z zarządzaniem 

% 

 
2,29 

 
0,29 
0,29 

W/ST GUS 

W-wzrost, S-spadek, ST-stabilizacja 

Źródło: opracowanie własne 
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11.3. System finansowania  

Głównymi źródłami finansowania  przedsięwzięć służących realizacji celów Strategii 
będą środki pochodzące z budżetu Gminy Ujazd oraz zewnętrzne środki publiczne 
dostępne w ramach programów finansowanych z Unii Europejskiej.  

Realizacja określonych celów strategicznych będzie możliwa dzięki skutecznemu 
pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł finansowania. Zaleca się aplikowanie  
o środki pochodzące z  Unii Europejskiej, w ramach których istotne są: 
– Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego (RPO WO) (wszystkie 

rodzaje infrastruktury, w tym edukacyjna, kulturalna, informatyczna, rozwój 
przedsiębiorczości, promocja gospodarcza, rewitalizacja, niska emisja, OZE itp.);  

– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) (np. drogi lokalne, agroturystyka, 
dziedzictwo kulturowe wsi, integracja społeczna, przedsiębiorczość itp.);  

– Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój (PO WER) (np. wsparcie na rynku 
pracy; partnerstwo lokalne, kształtowanie postaw społecznych, wsparcie organizacji 
pozarządowych, wsparcie dla przedsiębiorstw, wsparcie instytucji otoczenia 
biznesu, itp.);  

– Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) (np. ponadlokalne 
projekty w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury, 
zmniejszenie emisyjności gospodarki itp.);  

– Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) (np. zapewnienie powszechnego 
dostęp do szybkiego Internet, budowa e-administracji, cyfrowa aktywizacja 
społeczeństwa itp.).  

– Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna (Polska – Czechy) 
Oprócz funduszy UE funkcjonują również inne możliwości finansowania rozwoju 

gminy, tj.:  
– fundusze w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,  
– fundusze krajowe:  

– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  
– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  
– środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Pracy 

i Polityki Społecznej Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Środowiska, 
Ministerstwa Zdrowia, 

– Bank Gospodarstwa Krajowego (Fundusz Poręczeń Unijnych, Fundusz Rozwoju 
Inwestycji Komunalnych, itd.), 

– fundacje i grantodawcy 
 

Katalog źródeł finansowania Strategii może ulec rozszerzeniu w zależności od 
instrumentów wsparcia dostępnych w danym roku budżetowym. 
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11.4. Prognoza oddziaływania na środowisko  

Przeprowadzając analizę potencjalnego oddziaływania Strategii Rozwoju Gminy 
Ujazd na lata 2015–2025 na środowisko przyrodnicze, wzięto pod uwagę kierunki 
działania (przedsięwzięcia), które zostały uprzednio określone w Strategii (tabela 36.). 
Wskazano również główne elementy środowiska przyrodniczego (powietrze 
atmosferyczne, wody powierzchniowe, wody podziemne, klimat , flora, fauna, rzeźba 
terenu, budowa geologiczna, ludność, zasoby naturalne, zabytki i dobra materialne), na 
które realizowane przedsięwzięcia mogą oddziaływać. Elementy środowiska 
przyrodniczego zestawiono w formie macierzy z kierunkami rozwoju 
(przedsięwzięciami), a następnie określano wpływ każdego z działań na każdy 
z wyróżnionych elementów środowiska. W celu rozróżnienia skali i kierunku 
oddziaływania zastosowano skalę pięciostopniową: 

 

+ 
realizacja kierunku spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie 
analizowanego zagadnienia; 

  

+/- 
realizacja kierunku może spowodować zarówno pozytywne, jak i negatywne 
oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia; 

  

- 
realizacja kierunku spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie 
analizowanego zagadnienia; 

  

n 
brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków są 
one zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie  

 do przewidzenia i uwzględnienia uwarunkowań; 
  

0 realizacja kierunku nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie 
 
Macierz oddziaływań przedstawiono w tabeli 38. 
Należy zaznaczyć, że zidentyfikowane oddziaływania mają przede wszystkim 

charakter wpływów bezpośrednich (relatywnie łatwych do zdiagnozowania), a także 
pośrednich, których identyfikacja jest niejednoznaczna. Zarówno oddziaływania 
bezpośrednie, jak i pośrednie stanowią zbiór potencjalnych możliwych zmian jakie mogą 
zajść w środowisku.  

Niektóre grupy celów strategicznych, w ramach których określone zostały kierunki 
działania, nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację ich wpływu na środowisko. 
Dotyczy to głównie celu obejmującego zintegrowaną i aktywną społeczność lokalną 
(C2), którego wpływ na środowisko ma charakter skomplikowanych, niemierzalnych 
oddziaływań pośrednich. Przyjmuje się jednak, że działania podjęte w ramach realizacji 
przedmiotowego celu, będą  generowały pozytywne efekty zwłaszcza dla społeczności 
lokalnej (zdrowie mieszkańców, problem depopulacji, świadomość ekologiczna 
mieszkańców).  

W analizie oddziaływania zaplanowanych przedsięwzięć na elementy środowiska, 
za istotne negatywne uznaje się te które wywołują trwałe, długoterminowe  
przekształcenia jego stanu i jakości oraz wpływają niekorzystnie na obszary o cennych 
wartościach przyrodniczych gminy. W gminie Ujazd w niewielkim stopniu realizowane 
będą tego typu przedsięwzięcia. Analiza oddziaływań określonych przedsięwzięć na 
komponenty środowiska wskazują, że najbardziej narażone na zmiany o charakterze 
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negatywnym, będą elementy związane z fauną i florą oraz rzeźbą terenu. Realizacja 
przedsięwzięć związanych z budową obwodnicy gminy, trwale zmieni krajobraz i rzeźbę 
terenu oraz wpłynie na funkcjonowanie zwierzyny leśnej. 

Należy podkreślić, iż spośród wszystkich rodzajów oddziaływań, dominują efekty 
pozytywnie wpływające na komponenty środowiska. Realizowane przez gminę 
działania w największym stopniu będą oddziaływały pozytywnie na: 

 ludność lokalną (jej zdrowie, aktywność fizyczną, niwelację zjawiska depopulacji),  

 powietrze atmosferyczne (poprawę  złego stanu jakości powietrza 
atmosferycznego),  

 zabytki i dobra materialne (ich stan, zdegradowaną tkankę architektoniczną oraz 
poprawę atrakcyjności). 

Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, że zdecydowana większość  
strategicznych kierunków działania, zaproponowanych w Strategii, charakteryzuje się 
pozytywnym wpływem na środowisko. Stwierdzone negatywne oddziaływania są 
niwelowane przez intensywniejsze lub równoważne pozytywne skutki środowiskowe w 
ramach tego samego, ocenianego komponentu. W ocenie ogólnej 60 strategicznych 
kierunków działania nie stwierdzono sytuacji w której występowałaby przewaga 
istotnych negatywnych oddziaływań nad oddziaływaniami pozytywnymi, bądź 
neutralnymi w odniesieniu do 11 analizowanych komponentów środowiska. Na uwagę 
zasługuje również fakt, że realizacja praktycznie wszystkich strategicznych kierunków 
działań będzie wywoływać korzystne, często decydujące następstwa społeczne.  
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 Tabela 38. Prognoza oddziaływania na środowisko realizacji kierunków  Strategii  

Kierunki (Przedsięwzięcia) 
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K1 
Rozwój budownictwa mieszkaniowego w zakresie ilości i rodzajów zabudowy oraz tworzenie 
warunków dla rynku najmu/wynajmu 

0 0 - 0 +/- +/- n n + 0 0 

K2 Modernizacja i/lub renowacja istniejącej substancji mieszkaniowej 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 

K3 Współdziałanie z sektorem prywatnym na rzecz rozwoju budownictwa wielorodzinnego (PPP) 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 

K4 Organizowanie różnorodnych imprez integrujących ludność miejscową i napływową 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 

K5 
Zwiększenie roli organizacji pozarządowych w kreowaniu inicjatyw na rzecz społeczności 
lokalnej  

0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 

K6 Rozwoju usług adresowanych do osób starszych (i niepełnosprawnych) 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 

K7 Poprawa jakości kształcenia w szkołach i przedszkolach na terenie gminy 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 

K8 Rozszerzenie oferty zajęć z zakresu informatyzacji i cyfryzacji dla mieszkańców gminy 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 

K9 Doposażenie świetlic w sprzęt informatyczny oraz małe AGD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K10 Zaadaptowanie strychu w MGOK-u na cele użytkowe 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 

K11 
Zaadaptowanie dostępnej bazy lokalowej do potrzeb opieki dziennej dla osób starszych, 
samotnych i/lub innych wymagających wsparcia 

0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 

K12 
Organizowanie zajęć w czasie wolnym ukierunkowanych na rozwój indywidualnych talentów 
dzieci i osób dorosłych 

0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 

K13 
Utrzymanie i wypromowanie wysokiego poziomu znajomości i efektów nauczania 
j. obcych 

0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 

K14 Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)  + 0 0 + 0 0 0 0 0 + 0 

K15 Wzrost efektywności energetycznej w obiektach administracji publicznej + 0 0 + 0 0 0 0 0 + 0 

K16 
Stwarzanie warunków jednostkom prywatnym i osobom fizycznym do wdrażania rozwiązań 
energooszczędnych 

+ 0 0 + +/- +/- 0 0 0 + 0 

K17 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ujeździe 0 + + 0 +/- +/- 0 0 + 0 0 

K18 Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa publicznego 0   0 0 0 0 0 + 0 0 

K19 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 

K20 Budowa i/lub modernizacja parkingów publicznych i chodników (głównie na odc. Ujazd – SAG) 0 +/- - 0 0 0 + 0 + 0 0 
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Kierunki (Przedsięwzięcia) 

Komponenty środowiska 
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K21 Utworzenie żłobka 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 

K22 Budowa świetlicy w Nogowczycach  0 +/- - 0 0 0 0 0 + 0 0 

K23 Poprawa funkcjonalności i estetyki infrastruktury usług publicznych  0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 

K24 Modernizacja obiektów melioracyjnych 0 + 0 0 +/- +/- +/- 0 0 0 0 

K25 Budowa obwodnicy Ujazdu + +/- - 0 - - +/- 0 + 0 + 

K26 Budowa, przebudowa i remont dróg kołowych 0 0 0 0 0 0 +/- 0 + 0 0 

K27 Utworzenie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Os. Piaski - Sławięcice 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 

K28 
Poszerzenie zakresu usług transportu publicznego na terenie gminy  
(dostępność wszystkich sołectw) 

+ 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 

K29 
Poprawa spójności i sprawności systemu komunikacyjnego w układzie gminy, K-S SOF 
 i w połączeniu z Aglomeracją Śląską 

+ 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 

K30 Zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie ruchu rowerowego i pieszego 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 

K31 Ograniczanie uciążliwości środowiskowych w obszarze wysokich walorów przyrodniczych  + + + + + + 0 0 0 0 0 

K32 Zapewnienie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych 0 + + 0 + + 0 0 0 0 0 

K33 Ograniczenie emisji szkodliwych pyłów i gazów do powietrza atmosferycznego + 0 0 + 0 0 0 0 + 0 0 

K34 Stworzenie ścieżki dydaktycznej przyrodniczo-krajobrazowej 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 + 

K35 Objecie ochroną terenów i obiektów przyrodniczo cennych  0 0 0 0 + 0 + + 0 + 0 

K36 Promocja walorów przyrodniczych w skali ponadlokalnej  0 +/- 0 0 +/- 0 0 0 0 0 0 

K37 Modernizacja i kompleksowe zagospodarowanie ruin Zamku wraz z otoczeniem 0 0 0 0 +/- +/- + 0 0 0 + 

K38 
Wytyczenie ścieżki poznawczej łączącej elementy historyczne i architektoniczne  
w obszarach istniejących układów urbanistycznych oraz ich promocja  

0 0 0 0 +/- +/- + 0 0 0 + 

K39 Promocja i rozszerzenie lokalnej oferty wydarzeń kulturalno-rozrywkowych w skali ponadlok. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K40 
Zagospodarowanie publicznych terenów zieleni małą architekturą (ławki, toalety, wiaty itp.) i 
obiektami małej gastronomii  

0 0 0 0 +/- +/- + 0 + 0 + 

K41 Rewitalizacja śródmiejskiej części miasta  0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 + 
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Kierunki (Przedsięwzięcia) 

Komponenty środowiska 
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K42 Rewitalizacja lub zagospodarowanie przystani i terenów wzdłuż Kanału Gliwickiego 0 + 0 0 +/- +/- 0 0 0 0 + 

K43 Podniesienie estetyki i bezpieczeństwa w przestrzeniach publicznych  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 

K44 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury boisk i placów sportowych oraz placów zabaw 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 

K45 
Rozszerzenie zakresu wyposażenia gminy w infrastrukturę sportową (np. siłownie 
napowietrzne, trasy Nordick Walking, ścieżki rowerowe itp.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 

K46 
Stworzenie warunków do realizacji zajęć sportowych w czasie wolnym w formie 
zorganizowanej (różne sekcje sportowe, instruktorzy, trenerzy) 

0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 

K47 Promocja miejsc rekreacji i wypoczynku bazujących na istniejących zasobach 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 

K48 
Stworzenie warunków dla mieszkańców do poszerzania kwalifikacji zawodowych zgodnie z 
ideą kształcenia ustawicznego 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K49 Rozwój usług umożliwiających godzenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 

K50 Przeciwdziałanie trwałemu bezrobociu, w szczególności wśród kobiet 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 

K51 Podnoszenie świadomości biznesowej wśród mieszkańców 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K52 Wykorzystanie potencjału i doświadczenia ludzi przebywających czasowo za granicą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K53 Opracowanie systemu wsparcia dla potencjalnych przedsiębiorców  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K54 Rozwój usług społecznych i z zakresu małej gastronomii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K55 Rozwój agroturystyki 0 0 0 0 +/- +/- +/- 0 0 0 0 

K56 Przygotowanie terenów inwestycyjnych (głównie na cele wypoczynkowe i rekreacyjne) 0 +/- +/- 0 +/- +/- +/- 0 0 0 0 

K57 Konsolidacja lokalnych przedsiębiorców 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K58 Tworzenie i rozwój infrastruktury informatycznej dla biznesu oraz e-administracji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K59 Wspieranie rozwoju firm w sektorze otoczenia biznesu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K60 Rozwój i doposażenie (dozbrojenie) SAG w infrastrukturę 0 +/- +/- 0 +/- +/- +/- +/- 0 0 0 

K61 Promocja gminy jako obszaru atrakcyjnego inwestycyjnie (promocja SAG) 0 +/- +/- 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródło: opracowanie własne 
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Załącznik 1 . Uczestnicy prac nad Strategią  

Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015-2025 jest wynikiem prac warsztatowych 
z przedstawicielami władz gminy, wybranych referatów Urzędu Miejskiego w Ujeździe, 
radnych, sołtysów oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Metodologię 
przeprowadzenia warsztatów oraz prezentacji ich wyników w postaci dokumentu 
końcowego opracowała dr Edyta Szafranek przy współudziale dr Agnieszki Dembickiej-
Niemiec.  
 

Zespół uczestników prac nad Strategią: 
Eksperci zewnętrzni:  

dr Edyta Szafranek 
dr Agnieszka Dembicka-Niemiec 

Przedstawiciele władz gminy i referatów Urzędu Miejskiego: 

Tadeusz Kauch burmistrz Ujazdu 
Katarzyna Tomczyk kierownik Referatu Inwestycji, Spraw Komunalnych 

i Koordynacji Programów Unijnych, Urząd Miejski w Ujeździe 
Marlena Raszka Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji 

Programów Unijnych, Urząd Miejski w Ujeździe 
Monika 
Jastrzembska  

kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania 
Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności 
Gospodarczej 

Urszula Stypa Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych, Urząd Miejski 
w Ujeździe 

Członkowie Rady Miejskiej w Ujeździe  

Sebastian Bednarek   
Barbara Matuszek   
Teresa Sobota   
Dorota Stanek   
Agata Trusz   
Sandra Wewórka   
Krystyna  Wodniok  przewodnicząca Samorządu Mieszkańców Ujazdu 

 

Sołtysi i przedstawiciele sołectw 

Józef Duk  sołtys Jaryszowa, radny 
Sebastian Golec  sołtys Starego Ujazdu 
Andrzej Grabiec sołtys Nogowczyc 
Alicja Leszczyna  członek Rady Sołeckiej Nogowczyce 
Joanna Lipok  sołtys Sieroniowic 
Rajmund Muskała  sołtys Klucza 
Magdalena Ogaza  sołtys Zimnej Wódki 

 

Przedstawiciele gminnych jednostek organizacyjnych 

Krystyna Kałużny  dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej 
Małgorzata Kulesa  dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe 
Krystyna Nierle  Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe 
Anna Soja  Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej  
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