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Urząd Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46 – 113 Wilków 
tel/fax. 774195511 

 

Wprowadzenie                                         

„Strategia Rozwoju Gminy Wilków  na lata 2017-2027” jest podstawową deklaracją samorządu,         

w której sformułowana została wizja oraz zasadnicze kierunki rozwoju gminy. Wizja zawarta                      

w koncepcji strategicznej niniejszego opracowania jest efektem połączenia prac „warsztatowych”        

oraz wyników uzyskanych w ramach badań społecznych (ankietyzacji). Przyjęty program działania 

jest spójny z opracowaniami szczebla regionalnego oraz krajowego.  

Podstawą prawną dla opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Gminy jest ustawa o samorządzie 

gminnym z dnia 8 marca 1990 r., która w artykule 18 ust. 2, pkt 6 wskazuje na kompetencje Rady 

Gminy w zakresie uchwalania planów gospodarczych. Ustawa pozostawia samorządom dowolność     

w kwestii metody i formy opracowania tego rodzaju dokumentu.  

Istotą przedmiotowego opracowania jest wyznaczenie głównych, najważniejszych kierunków działań 

krótko i długofalowych oraz opisanie sposobu ich realizacji. Strategia jest zatem kompleksowym 

dokumentem wspomagającym zarządzanie gminą. Zawarte w niniejszym programie zapisy wynikają 

wprost z postulatów i ocen sformułowanych przez liderów społeczności lokalnej Gminy, a także 

stanowią wyraz aspiracji i dążeń samorządu jako wspólnoty mieszkańców. Przedmiotowe 

opracowanie to nadrzędny dokument planistyczny Gminy, zastępuje Plan Rozwoju Lokalnego na lata 

2004-2013. Przedmiotowe opracowanie ma charakter kompleksowy odwołujący się do badań 

społecznych przeprowadzonych wśród mieszkańców, kompleksowej diagnozy oraz konsultacji 

społecznych. Opracowanie stanowi częściowo aktualizację poprzedniej Strategii - jej swoiste 

kontinuum rozwojowe, niemniej ograniczone perspektywą roku 2027. Jednocześnie, co kluczowe, w 

zasadniczej części dokument odpowiada na zmieniające się uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne 

w skali mikro oraz makro - głównie wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej i możliwości 

pozyskiwania środków zewnętrznych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Dodatkowo 

dokument umożliwia efektywne ubieganie się o pozyskiwanie dotacji i dofinansowań z krajowych i 

regionalnych Programów Operacyjnych. 

Strategia Rozwoju Gminy jest dokumentem planistycznym, który w określonej perspektywie czasowej 

wskazuje kierunki rozwoju jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.). Dobrze przygotowana strategia 

uwzględnia zarówno potrzeby i oczekiwania władz oraz mieszkańców w kontekście możliwości 

finansowych jednostki, jak również - założenia strategii wyższego rzędu, z którymi powinna być 

powiązana. Strategie są dokumentami o charakterze szerokim (ujmują wszelkie obszary, których 

wzmocnienie służyć będzie rozwojowi lokalnemu). W przypadku jednostek samorządu terytorialnego 

wytycznymi do projektowania obszarów rozwoju są zadania wnikające np. z ustawy o samorządzie 

gminnym czy też ustawy o samorządzie powiatowym. Do najczęściej wskazywanych w strategiach 

obszarów szczególnej troski, które wzmacniają rozwój j.s.t. należą:  

 infrastruktura techniczna (np. drogi, sieć kanalizacyjna, wodociągowa, lokalny transport 

zbiorowy, itp.);  

 infrastruktura społeczna (np. szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, sale gimnastyczne                             

i widowiskowe, stadiony i boiska, świetlice, świetlice wiejskie,  dom kultury, biblioteki, itp.);  

 ład przestrzenny (np. plany zagospodarowania przestrzennego, gospodarka terenami, itp.);  

 ochrona środowiska (np. gospodarka śmieciowa, itp.);  

 porządek i bezpieczeństwo (organizacja ruchu drogowego, porządek publiczny, ochrona 

przeciwpożarowa, bezpieczeństwo sanitarne, itp.);  

 promocja j.s.t.  

Niniejszy dokument strategiczny zawiera  kilka istotnych części:  

1.   Diagnozę stanu wyjściowego. 

2.   Analizę uwarunkowań (np. SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities i Threats). 

3.   System celów.  

4.   Plan działań realizujących cele w korelacji z możliwościami finansowymi jednostki (np. 

Wieloletni Plan Finansowy - WPF). 
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5.   System mierników realizacji strategii.   

 Strategia uwzględnia konsultacje społeczne, obejmujące mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje 

społeczne, radnych, kierowników jednostek organizacyjnych, itd. konsultacje miały różny charakter 

(ankiet, spotkań eksperckich, rozmów indywidualnych, itp.).  

Istotną cechą strategii jest ich powiązanie z okresem programowania. Szczupłość środków, które 

jednostki mogą przeznaczyć np. na inwestycje służące rozwojowi, sprawia, że konieczne jest 

korzystanie z dotacji zewnętrznych. Dlatego też strategia wpisuje się częściowo w dokumenty 

strategiczne wyższego rzędu, programy operacyjne na poziomie kraju i województwa, aby możliwe 

było uzyskanie dofinansowania na poszczególne działania w ramach ogłaszanych przez instytucje 

pośredniczące konkursów.   

Diagnoza wyjściowa skupia się na obszarach wymagających wsparcia i  następnie znajduje 

odzwierciedlenie w celach i działaniach, by zapewnić jednostce zrównoważony rozwój.  

Zespół do prac nad strategią powołany został zarządzeniem Wójta Gminy.   

Stworzenie nowej  strategii poprzedzone jest ewaluacją wcześniejszych dokumentów planistycznych. 

Ewaluacja taka umożliwia:  

 naniesienie zmian,  

 wskazanie prawdopodobnych zmian w obszarze możliwości i zagrożeń, słabych i mocnych stron,  

 weryfikację realizacji poszczególnych celów i zadań  

Ewaluacja jest punktem wyjścia do działań zespołu powołanego do przygotowania strategii.  

Przedstawione w strategii wybory strategiczne są zgodne z kierunkami określonymi w 

Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Cele strategiczne będą realizowane poprzez szereg 

działań zmierzających do rozwijania konkurencyjnej gospodarki, opartej na wiedzy, 

przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost 

zatrudnienia oraz poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na 

poziomie regionalnym i krajowym.  

I.  Obszar i czas realizacji strategii 

Strategia Rozwoju Gminy Wilków jest wieloletnim dokumentem strategicznym 

przyczyniającym się do realizacji najistotniejszych celów gminy. Jest to dokument wymagany  w 

przypadku ubiegania się o środki strukturalne Unii Europejskiej.  

W celu unormowania procesu wieloletniego planowania rozwoju gminy Wilków przystąpiono do  

opracowania Strategii Rozwoju Gminy. Głównym celem opracowania jest określenie potrzeb 

inwestycyjnych, ich uzasadnienie i kwalifikacja oraz realizacja.  

Proponowana procedura dokumentu jest zgodna z  przesłaniem  przygotowania Strategii w taki 

sposób, by w procesie wyznaczania celów rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych społeczności 

włączyć jak najszersze spektrum odbiorców  i działań. Potrzeba opracowania niniejszego dokumentu 

wynika  

z kilku przesłanek. Najważniejszą z nich jest konieczność zaprogramowania skoordynowanych 

działań, które w określonej przestrzeni, czasie i sytuacji społeczno-politycznej, uwzględniając środki, 

jakimi dysponuje społeczność gminy oraz możliwe do uruchomienia regionalne zasoby, dadzą 

oczekiwane efekty.  

 Na zasoby regionalne składają się zasoby materialne, tj. uwarunkowania ekofizjograficzne 

(przyrodnicze), zasoby naturalne, położenie geograficzne, istniejąca infrastruktura techniczna, 

komunikacyjna i społeczna oraz zasoby niematerialne, czyli ludzka wiedza, dynamizm                                      

i przedsiębiorczość. Wychodząc z tych przesłanek Strategia ma się przyczyniać do zwiększenia 

konkurencyjności regionu w skali krajowej i międzynarodowej. Strategia  ma stanowić z jednej strony 

program działania, formułujący cele strategiczne władz lokalnych, z drugiej zaś ma stać się formalną 

podstawą, umożliwiającą ubieganie się o środki wsparcia z budżetu państwa, jak i o środki pomocowe 
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Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych.   

Generalnie Strategia Rozwoju Gminy: 

  formułuje cele strategiczne gminy na lata 2017-2027 i określa sposoby ich realizacji, 

korzystając ze wsparcia finansowego UE oraz odnosi się także do inicjatyw, które będą 

aktualne w następnym okresie programowania w Unii Europejskiej,  

 ustala hierarchię powyższych celów,  

 cyklicznie jest aktualizowana i korygowana,  

 ma charakter partnerski (społeczny).  

Bezpośrednim celem Strategii jest zapewnienie koncentracji środków na strategicznych działaniach 

samorządu lokalnego, zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym harmonogramem działań, 

uwzględniając przy tym przyjętą hierarchię zadań. Dokument ten ma służyć koncentracji środków i 

efektywności ich wykorzystania. Realizowany będzie w wieloletniej perspektywie czasowej, co 

pozwoli samorządowi gminy Wilków na wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych również w 

kolejnych okresach programowania. Zgodnie z przyjętymi założeniami dokument ten będzie 

monitorowany przez partnerów społecznych i podlegał będzie okresowej aktualizacji. 

Podstawą w pracach nad dokumentem były przede wszystkim: 

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilków, 

 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2020 wraz z prognozą długu na lata 2017-2024, 

 Budżet gminy na rok 2017 oraz wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej  

do roku 2020 , 

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wilków, 

 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Wilków, 

 Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego,  

Rzetelna diagnoza istniejącego stanu gminy warunkuje poprawność określenia celów strategicznych  

w sferze gospodarczej i społecznej oraz wyodrębnienia pakietu zadań niezbędnych do realizacji. 

Zakres Strategii opiera się na: 

 diagnozowaniu stanu istniejącego, 

 budowaniu prognoz, 

  identyfikacji problemów  wynikających z uwarunkowań zewnętrznych. 

Treść opracowania bierze pod uwagę specyfikę społeczno-gospodarczą oraz przyrodniczo-kulturową 

Gminy Wilków. Zawartość niniejszego Planu obejmuje: 

 obszar i czas realizacji, 

 aktualną sytuację społeczno-gospodarczą (uwarunkowania wewnętrzne), 

 identyfikację problemów, 

 wykaz kierunków i zadań w gminie Wilków, 

  wykaz zadań i projektów przyjętych do realizacji, 

 powiązania projektów z innymi działaniami, 

 oczekiwane wskaźniki osiągnięć strategii, 

 system wdrażania, monitoring i komunikację społeczną. 

II. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze  objętym wdrażaniem programu 

1.  Położenie, powierzchnia i ludność gminy Wilków 

Gmina Wilków leży w północno-zachodniej części województwa opolskiego (mapa nr 1),                                 

w bezpośrednim sąsiedztwie Namysłowa - jednego z większych miast Opolszczyzny oraz w 

niedalekiej odległości od Bierutowa (woj. dolnośląskie). Położona jest na północno-zachodnim krańcu 

województwa opolskiego na równinie oleśnicko-bierutowskiej, na wysokości ok. 176 m n.p.m. Przez 
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gminę przepływa rzeka Widawa, która jest prawobrzeżnym dopływem Odry. W skład gminy wchodzi 

dwanaście wiosek. Gmina graniczy od północy z województwem wielkopolskim, od zachodu  

z województwem dolnośląskim, od wschodu i południa z gminą Namysłów i należy do powiatu 

namysłowskiego.  

Mapa  nr 1. Położenie Gminy Wilków 
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W zasięgu administracyjnym gminy  (mapa nr 2)  znajduje się 12 sołectw: Bukowie z przysiółkiem 

Chrzastów, Dębnik, Idzikowice, Jakubowie, Krzyków, Lubska, Młokicie, Pągów z przysiółkiem 

Pągówek, Pielgrzymowice, Pszeniczna, Wojciechów z Kolonią Wojciechów, Wilków z przysiółkiem 

Wilkówek (Barski Dwór) 

Mapa  nr 2.  Podział administracyjny 
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Tabela nr 1.  Podział terytorialny i osadniczy gminy 

Lp.  Nazwa sołectwa  

Powierzchni

a sołectwa 

(ha)  

% z ogółu 

powierzchni 

gminy  

Wsie wchodzące w 

skład sołectwa  

Liczba 

mieszkańców  

1  Bukowie  1743  17,3  
Bukowie z przysiółkiem 

Chrząstów 
686 

2  Dębnik  271  2,7  Dębnik  42 

3  Idzikowice  660  6,6  Idzikowice  732 

4  Jakubowice  680  6,7  Jakubowice  221 

5  Krzyków  697  6,9  Krzyków  245 

6  Lubska  417  4,1  Lubska  214 

7  Młokicie  630  6,3  Młokicie  202 

8  Pągów  1182  11,8  
Pągów z  

przysiółkiem  Pągówek  
441 

9  Pielgrzymowice  234  2,3  Pielgrzymowice  81 

10  Pszeniczna  641  6,4  Pszeniczna  205 

11  Wilków  2009  20,1  
Wilków z przysiółkiem 

Wilkówek  

1057 

54 

12  Wojciechów  893  8,9  Wojciechów  309 

Źródło – opracowanie własne. 

Gmina Wilków zajmuje obszar 101 km
2
. Liczba ludności wynosi 4491 osób (z czego 2278 to 

mężczyźni, a 2213 to kobiety). Gęstość zaludnienia wynosi 45 os/km
2
 i jest dwukrotnie niższa niż 

średnia dla województwa opolskiego.  

Gmina Wilków położona jest z dala od dużych, przemysłowych aglomeracji miejskich i uciążliwego 

przemysłu. Jest gminą typowo rolniczą. Przeważają w niej grunty o bardzo dobrej i dobrej 

przydatności do produkcji rolnej. W strukturze zasiewów dominują zboża i buraki. Głównym zajęciem 

mieszkańców jest rolnictwo. Z prowadzenia około 587 (liczba ta ulega ciągłym zmianom) 

indywidualnych gospodarstw rolnych utrzymuje się ok. 1600 osób. Średnia wielkość gospodarstwa 

rolnego wynosi  

12 ha.  Gmina jest w 100% zwodociągowana. Zaopatrzenie w wodę w gminie Wilków odbywa się                  

za pośrednictwem wodociągu grupowego „Jakubowice", który obejmuje swym zasięgiem sołectwa: 

Jakubowice, Idzikowice, Krzyków, Pągów, Pszeniczna, Wilków, Bukowie, Wojciechów, Młokicie, 

Pielgrzymowice. Wsie Dębnik i Lubska obsługiwane są przez wodociąg gminy Namysłów. 

Długość sieci wodociągowej wynosi 59,0 km. Do sieci tej przyłączonych jest ok. 99,9% gospodarstw. 

Ujęcie wodne stacji wodociągowej w Jakubowicach: - Wilków, Wilkówek, Jakubowice, Idzikowice, 

Krzyków, Pągów, Bukowie, Pielgrzymowice, Młokicie. Ujęcie wodne stacji wodociągowej                         

Id: 3E6A3802-6BCF-4690-B931-D9F1F2C5CE37. Podpisany Strona 12



7 

   Strategia Rozwoju Gminy Wilków 

 

 

   

 
 

Urząd Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46 – 113 Wilków 
tel/fax. 774195511 

 

w Namysłowie -  Dębnik, Lubska.  

Miejscowości Krzyków, Wilków, Jakubowice, Idzikowice posiadają zbiorczą sieć sanitarno-

kanalizacyjną. W pozostałych miejscowościach ścieki gromadzone są w zbiornikach wybieralnych 

(szambach) i wywożone systemem zbiorowym do oczyszczalni ścieków w Namysłowie. 

Długość sieci sanitarno-kanalizacyjnej wynosi 25,94 km  do sieci tej przyłączonych jest ok. 350 

gospodarstw. Obecnie trwają prace techniczne w zakresie skanalizowania miejscowości Pągów.  

Regionalnie gmina Wilków należy do Ziemi Namysłowskiej. Stanowi jedną z czterech gmin 

wiejskich powiatu namysłowskiego, położonego w północno-zachodniej części województwa 

opolskiego. Jedyną miejsko-wiejską gminą powiatu jest Namysłów, w którym zlokalizowana jest 

siedziba powiatu. Miasto Namysłów jest położone na południowy wschód od Wilkowa. Gmina 

graniczy z gminami województwa dolnośląskiego: od północy z gminą Dziadowa Kłoda oraz od 

zachodu z gminą Bierutów. Po wschodniej i południowej stronie gminy położona jest gmina 

Namysłów (powiat namysłowski) z siedzibą powiatu. Granice administracyjne mają charakter 

geodezyjny, wytyczone zostały po granicach działek ewidencyjnych lub drogami rolniczymi. Jedynie 

odcinek północno-wschodniej granicy częściowo pokrywa się z biegiem rzeki Widawy. Gmina 

Wilków posiada połączenia drogowe z ośrodkami powiatowymi województwa opolskiego  tj. 

Namysłowem (powiat namysłowski) i Kluczborkiem (powiat kluczborski) a także ze stolicą 

województwa opolskiego - Opolem przez Namysłów, Pokój i Kup oraz ze stolicą województwa 

dolnośląskiego - Wrocławiem przez Bierutów         i Oleśnicę. Dostępność komunikacyjną regionu 

zapewnia przebieg dróg wojewódzkich i krajowych. Droga wojewódzka nr 451 posiada bezpośrednie 

połączenie z drogami krajowymi.   

Po południowo-wschodniej stronie gminy przebiega ciąg komunikacyjny rangi krajowej oparty                  

o drogę krajową nr 39 o przebiegu: Łagiewniki - Strzelin - Biedrzychów - Owczary - Brzeg -

Namysłów – Kępno oraz drogę krajową nr 42 relacji: Namysłów - Kluczbork - Praszka - Rudniki - 

Działoszyn - Pajęczno -Nowa Brzeźnica - Radomsko - Przedbórz - Ruda Maleniecka - Końskie -

Skarżysko Kamienna – Rudnik.   

Dostępność komunikacyjną gminy zapewnia droga wojewódzka nr 451, łącząca drogę ekspresową S8 

(E67) w okolicach Oleśnicy z drogą krajową nr 39 w Namysłowie, przebiegającą przez południowo 

centralną część gminy Wilków (na linii wschód – zachód). Ponadto połączenie z drogą ekspresową S8 

zapewnia również droga powiatowa w kierunku Sycowa. Przez południową część gminy przebiega 

linia kolejowa łącząca Oleśnicę i Namysłów z przystankiem kolejowym w Wilkowie (Wilków 

Namysłowski). Nie stanowi ona jednak ważnego elementu systemu komunikacji w gminie.  
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Rys. nr 1.  Sieć głównych dróg tranzytowych 
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2. Rzeźba terenu i klimat 

 

Obszar gminy jest przeważnie równinny. Rzeźba terenu jest średnio urozmaicona, typowa dla 

obszarów ukształtowanych przez zlodowacenia. Obszar Równiny Oleśnickiej cechuje rzeźba lekko 

falista przechodząca w niskofalistą. Osią morfologiczną gminy jest dolina rzeki Widawy położona            

w jej południowej części.   

 Gmina Wilków leży w regionie nadodrzańskim, który posiada jeden z cieplejszych klimatów    

w Polsce. Charakteryzuje się on wszystkimi cechami typowymi dla przejściowej, oceaniczno - 

kontynentalnej odmiany klimatu umiarkowanego. Odznacza się on małym zróżnicowaniem 

termicznym. Średnia temperatura wynosi 8,4 
0
C. Lato trwa tutaj ponad 90 dni, a bezzimie powyżej 

290 dni. Liczba dni w roku z temperaturą poniżej 0
0
C mieści się w przedziale od 60 do 75. Przeciętna 

ilość opadów atmosferycznych w roku waha się między 600, a 700 mm, z czego na okres od kwietnia 

do września przypada około 400 mm. Liczba dni z opadem śnieżnym należy tu do najniższych                           

w Polsce. W styczniu notuje się od 8 do 12 dni z opadem, a w miesiącach następnych liczba ta spada, 

zbliżając się w maju do zera. Ilość dni w roku z opadami śniegu waha się między 35, a 50.  

             Wg danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obszar gminy Wilków mieści się            

w przedziale 1650-1700 godzin trwania promieniowania słonecznego w ciągu roku oraz wielkością 

1048kWh/m² energii słonecznej padającej na jej powierzchnię.  

Przeważają tu wiatry zachodnie (19,4%) i południowo - zachodnie (18,0%), południowe (15,4%)                

i północno - zachodnie (13.1%). Udział wiatrów północnych, północno - wschodnich, wschodnich              

i południowo - wschodnich wynosi łącznie 21,8% dni w roku. Dni bez wiatru stanowią 12,3% roku. 

Gmina Wilków leży w korzystnej strefie dla rozwoju energetyki odnawialnej wietrznej  i solarnej. 

             Gmina Wilków znajduje się na terenie Monokliny Przedsudeckiej. Jednostkę tę budują skały 

permu, triasu, jury i kredy zapadające się w kierunku północno-wschodnim. Taki układ warstw jest 

spowodowany przez ruchy wypiętrzające Sudety podczas ruchów kimeryjskich i laramijskich 

orogenezy alpejskiej. Na skutek występowania w paleogenie gorącego klimatu i związanej z nim 

intensywnej erozji i denudacji wierzchnie warstwy osadów zostały niemal całkowicie zdarte.                     

W związku z tym na omawianym terenie najmłodszymi osadami ery mezozoicznej są mułowce, 

iłowce i iły kajpru w środkowym i górnym triasie. Zalegają one na głębokości od 55 do 90 m p.p.t. 

Najpłycej występują one w dolinie rzeki Widawy, a najgłębiej w rejonie wzgórz wodnolodowcowych 

w centralnej i północnej części gminy. Bezpośrednio na utworach kajpru zalegają iły, mułki i piaski 

miocenu górnego, które gromadziły się w zbiorniku wodnym, jaki ukształtował się w tym okresie na 

przedpolu Sudetów. Na skutek wynoszenia tego obszaru podczas pliocenu wytworzyły się korzystne 

warunki do erozji, czego skutkiem są nierówności w spągu warstwy mioceńskiej. Miąższość tej 

warstwy waha się w granicach od 15 do 35 m.   

           Obszar gminy położony jest w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego przejściowego.                                   

W podziale klimatycznym Polski wg Wosia (1993) obszar gminy należy do Regionu Południowo-

Wielkopolskiego. Region ten wyróżnia się dużą liczbą dni umiarkowanie ciepłych jednocześnie 

pochmurnych i bez opadu (48 dni) oraz ciepłych, pochmurnych i bez opadu (38 dni). Przy takich 

typach pogody promieniowanie długofalowe Ziemi jest w większym stopniu zatrzymywane przez 

chmury, niż na terenach otaczających ten rejon klimatyczny. W związku z tym temperatury na tym 

terenie są wysokie, a amplitudy temperatur – niskie.   

Przebieg temperatury jest typowy dla obszaru nizinnego. Najniższe temperatury występują                           

w styczniu. Średnia tego miesiąca wynosi -1,5°C. Najwyższe temperatury  notowane są w lipcu                 

ze średnią 18°C. Średnia roczna temperatura wynosi 8,5°C.   
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Dominującymi kierunkami wiatrów w gminie są kierunek południowy i zachodni. Średnia roczna 

prędkość wiatru na wysokości 10 m nad powierzchnią gruntu wynosi 2,5-3 m/s. Głównym kanałem 

przemieszczania się mas powietrza i przewietrzania w gminie jest dolina Widawy   

Rejon ten charakteryzuje się krótką zimą i długim latem. Czas bezzimia (>0,0°C) trwa ponad 294 dni, 

okres gospodarczy z temperaturą >2,5°C – od 250 do 260 dni, okres wegetacyjny (>5,0°C) ok 230 dni, 

lato (>5,0°C) zaczyna się na przełomie maja i czerwca. Suma opadów wynosi ok. 600 mm i jest na 

ogół wyższa niż na terenach nizinnych. Takie warunki klimatyczne są korzystne dla rozwoju roślin, co 

stwarza dobre warunki do rozwoju rolnictwa. Obszar gminy charakteryzuje się również korzystnym 

bioklimatem. W podziale województwa opolskiego na regiony bioklimatyczne obszar gminy 

zaliczono do Dzielnicy północnej z liczbą dni z „komfortem” dla wypoczywających wynoszącą ok. 

140 dni              w roku.    

           Obszar gminy Wilków posiada dogodne uwarunkowania dla rozwoju energetyki odnawialnej 

ze względu na kierunki i moc wiatrów. Na znaczącym obszarze gminy występują bardzo dobre 

warunki do rozwoju w zakresie pozyskiwania energii odnawialnej z energii wiatru. Obecnie na terenie 

gminy funkcjonuje farma wiatrowa „Pągów”, zlokalizowana na obszarach rolniczych, pomiędzy 

wsiami Bukowie i Pągów oraz farma wiatrowa „Namysłów”, zlokalizowana na terenach rolniczych, 

po wschodniej stronie miejscowości Wilków (obie farmy objęte są ustaleniami miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego).  

            Ograniczeniem dla lokalizacji elektrowni wiatrowych jest ochrona krajobrazów naturalnych. 

Obszar o szczególnych walorach krajobrazowych obejmuje dolinę Widawy natomiast obszar                       

o wysokich walorach krajobrazowych obejmuje peryglacjalny krajobraz polodowcowy. Granice tego 

obszaru zostały uszczegółowione w opracowaniu ekofizjograficznym województwa opolskiego,               

w którym wskazany został obszar obejmujący peryglacjalny krajobraz polodowcowego zgrupowania 

ozów, zlokalizowanego w północno-środkowej części gminy postulowany do zachowania i ochrony 

przed zagospodarowaniem ingerującym w krajobraz (elektrownie wiatrowe, linie elektroenergetyczne 

wysokich napięć 220 kV i 440 kV), oraz zagospodarowaniem  zmieniającym naturalną rzeźbę terenu. 

Obecnie w obszarze tym zlokalizowana jest farma wiatrowa „Pągów”.  

 

3. Zasoby wodne 

 

Gmina Wilków położona jest w całości na obszarze zlewni chronionej rzeki Widawy, a w jej 

granicach przebiegają ważne, lokalne struktury wodonośne czwartorzędowej doliny kopalnej 

pradoliny Odry. Tereny gminy Wilków leżą w dorzeczu Odry, w granicach zlewni Widawy 

(prawobrzeżnego dopływu Odry uchodzącego do niej w 266,9 km). Sieć hydrograficzną uzupełniają 

niewielkie dopływy Widawy, rowy melioracyjne i zbiorniki wodne. Na terenie gminy w dolinie rzeki 

Widawy, znajduje się zalew użytkowany przez Koło Łowieckie „Łoś” w Namysłowie o powierzchni 

11,93 ha.                               W miejscowości Dębnik, Jakubowice i Wilków znajdują się stawy 

hodowlane o powierzchni ogółem 47,5 ha. Oprócz rzeki Widawy, gdzie średnie przepływy są 

wystarczające do lokalizowania niewielkich elektrowni wodnych, pozostałe cieki raczej nie stanowią 

potencjału do rozwoju energetyki wodnej. Szczegółowo jednak możliwości te nie były do tej pory 

analizowane. 

Gmina Wilków nie jest położona w zasięgu Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 

(GZWP). Najbliżej gminy został wyznaczony GZWP nr 322 – Zbiornik Oleśnica, będący zbiornikiem 

porowym, oddalonym od granic gminy o ok 1,5 km. 

Według Ramowej Dyrektywy Wodnej obszarami odniesienia w zarządzaniu zasobami wód 

podziemnych są jednolite części wód podziemnych (JCWPd) rozumiane, jako określona objętość wód 

podziemnych występujących w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych.  

W nawiązaniu do tego podziału gmina Wilków jest zlokalizowana w obrębie Jednolitej Części Wód 

Podziemnych (JCWPd) nr 93. Jednostka zlokalizowana jest na terenie województw dolnośląskiego, 
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opolskiego i wielkopolskiego. W obszarze jednostki głębokość występowania słodkich wód 

podziemnych szacowana jest w przedziale od 200 do 400 m.  

Badania jakości zwykłych wód podziemnych w województwie opolskim są prowadzone w 20 

otworach wiertniczych, w większości położonych w obszarach GZWP. Dla GZWP nr 322 monitoring 

stanu wód, przeprowadzony w 2005 r., zakwalifikował wody zbiornika do III klasy czystości. 

Zbiornik poprzez doliny rzeczne i wychodnie ma łatwy kontakt z powierzchnią terenu, skąd do 

warstwy wodonośnej mogą przenikać zanieczyszczenia powierzchniowe.  

Badania i oceny stanu wód podziemnych wykonywane są przez państwową służbę hydrogeologiczną    

w ramach sieci krajowej monitoringu wód podziemnych. Dla jednolitych części wód podziemnych 

(JCWPd) nie określono ryzyka przekroczenia norm jakości wód podziemnych (dobrego stanu),                 

na podstawie badań stanu wód  w latach 2010-2013 r.  

Regulacyjną rolę dla przepływów na rzece pełni zbiornik w Michalicach (poza terenem 

gminy) oraz retencja na stawach hodowlanych.  

Postępujący przez lata rozwój rolnictwa przyczynił się do przekształceń powierzchni terenu                           

a w szczególności zmian stosunków wodnych. Część cieków została uregulowana i włączona                      

w system melioracji wodnych. Przyczyniło się to do osuszenia części terenu gminy na potrzeby 

rolnictwa oraz likwidacji użytków zielonych wzdłuż cieków i rowów. Skutki tych działań są głównie 

środowiskowe – wpływają na zmniejszenie się ilości cennych ekosystemów oraz szybszy odpływ 

wody i zmniejszenie zdolności retencyjnych środowiska.  

Ze względów funkcjonalnych, dla potrzeb planistycznych, obszar zlewni Widawy podzielono na 

jednostki SJCWP (scalone jednolite części wód powierzchniowych) Teren gminy Wilków zawiera się 

w dwóch z nich. Są to SO0305 – „Widawa od źródła do zbiornika Michalice” (w północnej części 

gminy) oraz SO0306 – „Widawa od zbiornika Michalice włącznie do Oleśnicy” (w centralnej                        

i południowej części gminy).  

Scalone Jednolite Części Wód (SJCW) powstały z połączenia 7 JCZWp: Widawa od źródeł                         

do zbiornika Michalice, Widawa od zbiornika Michalice włącznie do Oleśnicy, Osuch, Jaskółka, 

Dopływ z Wojciechowa, Bierutowska Woda, Kraszowska Struga i Smolna.  

Gminę Wilków charakteryzuje gęsta sieć rowów melioracyjnych o funkcji odwadniającej 

tereny rolnicze. W gminie obszar zmeliorowany urządzeniami szczegółowymi i podstawowymi 

wynosi ogółem 6723 ha gruntów ornych i 1018 łąk (Ewidencja urządzeń melioracyjnych w gminie 

Wilków, stan na 1994 r.). Wielkość urządzeń melioracyjnych nie zwiększyła się. Ze względu na wiek 

urządzeń     i brak regularnej konserwacji ich stan jest zły.  

Na terenie gminy występują liczne wody stojące w formie naturalnych i sztucznych 

zbiorników wodnych. Obszar pozbawiony jest jezior, obszarowe obiekty hydrograficzne 

reprezentowane są głównie przez liczne stawy hodowlane, sadzawki i oczka wodne. W ostatnich 

latach wzrasta ilość stawów hodowlanych, zlokalizowanych na Widawie.  

Do największych zbiorników na terenie gminy należy zaliczyć:  

 zbiornik zaporowy w Wilkowie na potoku Jaskółka o powierzchni 11,93 ha, administrowany 

przez koło łowieckie,  

 stawy hodowlane w dolinie Widawy: kompleks stawów hodowlanych w Jakubowicach, 

Idzikowicach,  kompleks stawów hodowlanych w Dębniku, stawy hodowlane w dolinie 

Widawy w Wilkowie,  

Sieć hydrograficzną uzupełniają liczne zbiorniki w Bukowiu i Wilkowie, dość liczne sadzawki, stałe       

i okresowe oczka wodne w innych miejscowościach, a także torfowiska w dolinie Widawy oraz 

obszary okresowo podmokłe.  
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Mapa. nr 3.  Uwarunkowania hydrograficzne 
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4. Surowce naturalne i powierzchnia ziemi 

 

Najstarsze utwory, które tworzą kompleks skał staropaleozoicznych piętra kaledońskiego, 

występują pod grubą pokrywą utworów wchodzących w skład monokliny przedsudeckiej, kredy 

opolskiej i ich pokrywy kenozoicznej. Utwory karbonu dolnego, wykształcone są w facji Kulmowej, 

jako szarogłazy, iłowce i mułowce. Od permu tworzą się osady zaliczane obecnie do monokliny 

przedsudeckiej. Profil czwartorzędu został ukształtowany przez złożone procesy sedymentacji                   

w okresie zlodowaceń oraz interglacjałów. Dominują tu szare gliny zwałowe moreny dennej                              

z głazikami, gliny lessopodobne i gliny deluwialne, na których rozwinęły się gleby wysokich klas 

bonitacyjnych oraz piaski i żwiry wodnolodowcowe. Trasy rzeczne doliny Widawy zbudowane są             

z piasków i żwirów powstałych w czasie zlodowaceń północnopolskich. Holocen tworzą mułki, torfy 

oraz piaski ze żwirami w dolinach rzecznych. Na terenie gminy nie występują złoża surowców 

energetycznych.  

Jedynymi surowcami naturalnymi, mogącymi mieć znaczenie ekonomiczne na terenie gminy 

Wilków są występujące powierzchniowo kruszywa naturalne, związane z utworami czwartorzędu oraz 

torfy. W obszarze gminy występują:  

 piaski i żwiry ozów, które występują w pobliżu miejscowości Wilkówek, jak również                     

w okolicach Jakubowic;  

 piaski kemowe w okolicach Jakubowic i Pągowa;  

 torfy w części północno-wschodniej gminy, leżące wzdłuż doliny Widawy.  

Obecnie na terenie gminy nie udokumentowano złóż surowców naturalnych. Państwowy Instytut 

Geologiczny (PIG) wskazał jeden obszar perspektywiczny występowania kopalin pospolitych 

(piasków), zlokalizowane w Wilkówku (Barski Dwór). Lokalizacja została naniesiona na mapę 

geologiczno-gospodarczą Polski. Obszar nie jest predysponowany do wydobycia ze względu                     

na istniejące zagospodarowanie. W większości jest on zadrzewiony, stanowi enklawę zieleni w 

obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej, a po części jest zabudowany budynkami Wilkówka 

(Barskiego Dworu).  

 

5. Krajobraz naturalny i ukształtowanie terenu  

 

      Zgodnie z regionalizacją fizyczno-geograficzną J. Kondrackiego gmina Wilków jest położona           

w obrębie mezoregionu Równina Oleśnicka, w jego centralnej części.  

Regiony geograficzne posiadają cechy swoich naturalnych krajobrazów. Krajobraz geograficzny 

oznacza fizjonomiczny typ terenu o swoistej strukturze, na którą składa się wzajemne powiązanie 

rzeźby terenu, ze stosunkami wodnymi, klimatycznymi, glebowymi terenu oraz efektami gospodarki 

ludzkiej, które zmodyfikowały warunki przyrodnicze.  

Równina Oleśnicka (318.56) jest najmniejszą jednostką fizycznogeograficzną, położoną w prawej 

części dorzecza Odry, w zlewni Stobrawy i Widawy, przylegającą od południa do Wału 

Trzebnickiego. Wchodzi w skład makroregionu niziny Śląskiej, stanowiącej część podprowincji 

Niziny Środkowoeuropejskiej (318) prowincji Niziny Środkowoeuropejskiej (31).  

Cechą odróżniającą ten mezoregion od terenów sąsiednich jest występowanie dużych obszarów glin 

zwałowych z okresu zlodowacenia Odry pokrytych peryglacjalnymi glinami pylastymi, na których 

rozwinęły się gleby o wysokich klasach bonitacyjnych. Na północy ten mezoregion sąsiaduje                    
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ze Wzgórzami Trzebnickimi, Twardogórskimi oraz Ostrzeszowskimi, które są morenami czołowymi 

zlodowacenia Warty. W związku z tym w północnej części omawianego mezoregionu występują 

sandry zbudowane z piasków wodnolodowcowych naniesionych podczas deglacjacji lądolodu tego 

zlodowacenia.  

Zgodnie z podziałem mikroregionalnym W. Walczaka, uszczegółowiającym regionalizację fizyczno-

geograficzną (1970) Równina Oleśnicka została podzielona na 4 mikroregiony. Gmina Wilków jest 

położona w obrębie dwóch mikroregionów. 

Przeważająca część gminy znajduje się w granicach Równiny Oleśnicko-Bierutowskiej (318.561), 

lekko falistej wysoczyzny morenowej z występującymi na północy sandrami. Południowa część gminy 

Wilków jest położona na terenie Równiny Namysłowskiej (318.564) z dominacją utworów 

wodnolodowcowych.  

Największą część obszaru gminy Wilków zajmują gliny zwałowe naniesione podczas 

zlodowacenia Odry z miejscowymi przewarstwieniami piasków i żwirów wodnolodowcowych. 

Równiny wodnolodowcowe występują jedynie w południowej części terenu na południe                               

od Wojciechowa oraz północnym skrawku terenu, na północ od Idzikowic. Pod wpływem działalności 

wód lodowcowych tego zlodowacenia wytworzyły się również pagórkowate formy akumulacji 

szczelinowej. Wody płynące z dość dużą siłą naniosły materiał piaszczysty i żwirowy tworzący we 

wschodniej części obszaru rozległe zgrupowanie ozów. Podczas zanikania lądolodu spokojna 

sedymentacja w szczelinach lodowca spowodowała odłożenie drobniejszego materiału piaszczystego 

oraz mułkowego tworzącego kemy (niedaleko miejscowości Pągów). W północno-zachodniej części 

obszaru gminy został też odłożony materiał piaszczysty i żwirowy, zaklasyfikowany do form 

akumulacji szczelinowej.  

Zlodowacenie Odry było ostatnim zlodowaceniem, podczas którego lądolód wkroczył na ten obszar. 

Podczas późniejszych nasunięć lądolodu na teren Polski wytworzyły się na omawianym terenie 

warunki peryglacjalne, które wywołały intensywną denudację wytworzonych form lodowcowych                                 

i wodnolodowcowych. Dlatego obecnie większą część obszaru gminy zajmują zdenudowane 

wysoczyzny morenowe oraz równiny akumulacji wodnolodowcowej. 

Podczas zlodowacenia Warty wody spływające sprzed czoła lądolodu naniosły na niewielkich 

obszarach piaski i żwiry sandrowe na południe od wsi Młokicie. Warunki peryglacjalne podczas 

zlodowacenia Wisły wytworzyły korzystne warunki do procesów eolicznych. Toteż w pobliżu 

wymienionego sandru występuje pole piasków eolicznych.  

Reasumując na ukształtowanie się obecnej rzeźby terenu największy wpływ miało zlodowacenie 

Odry. Ukształtował się wtedy główny rys ukształtowania powierzchni. Warunki podczas późniejszych 

zlodowaceń oraz w holocenie częściowo przemodelowały rzeźbę terenu poprzez wygładzenie form 

(ukształtowanie się rzeźby staroglacjalnej) oraz wykształciły obecną sieć rzeczną. 

Geomorfologia obszaru nie jest bardzo zróżnicowana pod względem wysokościowym. Najwyżej 

położone obszary gminy znajdują się w części północnej pomiędzy Pszeniczną i Bukowiem, gdzie 

wysokości bezwzględne sięgają 197 m n.p.m. Większa część wysoczyzny jest zlokalizowana                     

na wysokości 170-180 m n.p.m. Najniżej położone obszary zlokalizowane są w dolinie Widawy obok 

Młokicia (ok. 140 m n.p.m.).  

Powierzchnia terenu gminy jest generalnie nachylona z północy na południe. Na ten ogólny rys 

nakłada się występowanie wypukłych form o pochodzeniu wodnolodowcowym (ozów i kemów), 

występujących w centralnej i północnej części terenu, oraz obniżeń dolinnych rzek, zwłaszcza rzeki 

Widawy. Najniższa wysokość wynosi 141 m n.p.m. w miejscu, w którym rzeka Widawa przecina 

zachodnią granicę gminy. Najwyższa wysokość wynosi 197,58 m n.p.m. i występuje na terenie 

wzgórza wodnolodowcowego na północny-zachód od miejscowości Pszeniczna.  

Spadki terenu są niewielkie. Na obszarze wysoczyzny morenowej nie przekraczają 5% a na terenie 

równin wodnolodowcowych wynoszą do 3%. Najwyższe spadki są związane z obrzeżami wypukłych 

Id: 3E6A3802-6BCF-4690-B931-D9F1F2C5CE37. Podpisany Strona 20



15 

   Strategia Rozwoju Gminy Wilków 

 

 

   

 
 

Urząd Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46 – 113 Wilków 
tel/fax. 774195511 

 

form wodnolodowcowych oraz zboczami dolin rzecznych. Mogą one dochodzić w tych rejonach do 

15%. Na terenie den dolin rzecznych wynoszą do 2%.  

W oparciu o typologię krajobrazów naturalnych Polski (Waloryzacja krajobrazu naturalnego 

województwa opolskiego. K. Badora, 2006, Typologia krajobrazu naturalnego Polski, A. Richling, 

1992) gminę charakteryzuje krajobraz nizin o rzeźbie równinnej, falistej, lokalnie pagórkowatej.  

W obszarze gminy można wyróżnić dwie jednostki strukturalne krajobrazu. Północna i środkowa 

część charakteryzuje się krajobrazem peryglacjalnym równiny polodowcowej zaś południowa                                   

i północna wschodnia część krajobrazem dolin i obniżeń (zalewowych den dolinnych – 

akumulacyjnych), związanym z obniżeniem dolinnym rzeki Widawy.  

W krajobrazie gminy Wilków można wyróżnić 3 główne strefy krajobrazów naturalnych:  

Strefa łąkowo-łęgowa obniżenia doliny Widawy, występująca w dwóch obszarach gminy, związanych 

z przebiegiem doliny Widawy. Pierwszy obszar obejmuje wschodnią przygraniczną część gminy           

(na wschodzie miejscowości Idzikowice, Jakubowice, Krzyków). Drugi obszar jest położony                     

na południu gminy w granicach miejscowości: Pielgrzymowice, Młokicie, Lubska, Dębnik.  

Strefa obejmuje łąkowo-łęgowe ekosystemy, w znacznej części nieużytkowane o bardzo 

wysokich walorach przyrodniczych. Jest to główny ciąg ekologiczny gminy, korytarz ekologiczny 

rangi krajowej, postulowany w polityce przestrzennej województwa. 

Wśród pospolitych gatunków zwierząt w gminie wyróżnić należy przede wszystkim zwierzęta 

bytujące na polach oraz w lasach, takich jak sarna, zając szarak oraz lis. Ponadto licznie występują 

gryzonie.       W suchych środowiskach można spotkać m.in. mysz polną. Ssaki z rzędu owadożernych 

reprezentuje kret europejski, jeż zachodni oraz ryjówka aksamitna, zamieszkująca środowiska leśne i 

zakrzewiony tereny łąkowe. 

Wśród płazów wyróżnić należy: Rzekotkę drzewną, Traszkę zwyczajną, żabę trawną oraz ropuchę 

zieloną. Przedstawiciele gadów to m.in. żmija zygzowata, padalec zwyczajny, jaszczurka zwinka                

i jaszczurka żyworodne. Na terenie gminy w okolicach stawów spotkać można głównie ptaki wodno-

błotne (dzikie kaczki, kurki wodne) a terenach rolniczych ptaki łęgowe (pliszka żółta, skowronek, 

świergotek łąkowy, trznadel). Spotkać również można orła bielika, a także łabędzie, czaple i 

kormorany. Na terenach leśnych i łąkowych występuje m. in. sójka , kukułka, jastrząb, bażant oraz 

remiz. Wśród zwierząt bezkręgowych objętych ochroną, należy wymienić rzadko występującego 

pająka – tygrzyka paskowanego, stwierdzonego w dolinie Widawy. Ponadto występują również objęte 

gatunkową ochronną owady: biegacz ogrodowy, biegacz wręgaty, biegacz złocisty. W pobliżu granicy                            

z województwem dolnośląskim zaobserwowano rzadki i chroniony gatunek motyla – czerwończyk 

nieparek. W wodach oprócz pospolitych gatunków ryb występuje rzadki i chroniony gatunek – śliz. 

 

6.  Gleby 

 

Gmina Wilków jest gminą typowo rolniczą. Przeważają tu grunty o bardzo dobrej i dobrej 

przydatności do produkcji rolnej. Wskaźnik jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynosi aż 90 

pkt. W strukturze zasiewów dominują zboża i buraki. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego wynosi 

ok. 12 ha. Najlepsze gleby (II klasy bonitacyjnej) występują w Wilkowie, Jakubowicach, Krzykowie, 

Idzikowicach, Wojciechowie i Pszenicznej. Największe obszarowo kompleksy gleb bardzo dobrych      

i dobrych występują w miejscowościach: Bukowie, Pągów, Wilków i Wojciechów. Sołectwem, gdzie 

występują najsłabsze gleby (tylko 47 ha w IV klasie bonitacyjnej) jest Dębnik. Generalnie na terenie 

gminy Wilków klasyfikacja gruntów ornych według klas bonitacyjnych przedstawia się następująco:     

I klasa – brak, II klasa – 4,5%, IIIa klasa - 36,8%, IIIb – 22,5%, IVa klasa – 22,3%, IVb klasa – 6,5%, 

V klasa – 6,8%, VI klasa – 2,6%, VI Rz – brak. 

Grunty orne charakteryzują się dużym udziałem gleb gliniastych, które zajmują 4 111 ha,        

co stanowi 51,7% powierzchni gruntów. Drugie miejsce pod względem udziału zajmują gleby pyłowe 

Id: 3E6A3802-6BCF-4690-B931-D9F1F2C5CE37. Podpisany Strona 21



16 

   Strategia Rozwoju Gminy Wilków 

 

 

   

 
 

Urząd Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46 – 113 Wilków 
tel/fax. 774195511 

 

(24,1% ha), następnie piaszczyste (23,7% pow.). Na obszarze gminy Wilków przeważają gleby 

ciężkie (ciężkie do uprawy) zajmujące 58,8% powierzchni, następnie średnie 31,8%. Gleby lekkie        

i bardzo lekkie stanowią niewielki odsetek gruntów (9,4%). Największy udział spośród typów gleb na 

terenie gminy mają gleby pseudobielicowe (5374 ha). Kolejno największe powierzchnie zajmują 

czarne ziemie (1281 ha) i gleby brunatne (1257 ha).  

Układ zagospodarowania przestrzeni odzwierciedla struktura użytkowania gruntów. Główną funkcją 

gminy determinującą jej strukturę użytkowania, jest funkcja rolnicza. W bilansie użytkowania 

gruntów, ponad 90% gruntów jest użytkowanych rolniczo a wśród użytków rolnych dominują grunty 

orne. Udział użytków zielonych kształtuje się na poziomie 8%. Gmina charakteryzuje się niewielką 

lesistością, na poziomie 2,82%. Jest to najniższy wskaźnik lesistości w województwie, w którym 

lesistość jest na poziomie 26,3%. Gmina Wilków jest słabo zurbanizowana, w jej strukturze 

przestrzennej przeważają tereny otwarte użytkowane w formie gruntów rolnych.  

System dróg, poza głównymi ciągami obsługującymi miejscowości, stanowią drogi polne oraz drogi 

dojazdowe do pól uprawnych i zabudowy zagrodowej, niespełniające parametrów dróg publicznych. 

Odzwierciedla to niski udział gruntów pod drogami w użytkowaniu gminy, wynoszący 3,15%, co jest 

wskaźnikiem charakterystycznym dla terenów wiejskich.  

 

Tabela nr 2.  Struktura użytkowania gruntów 

L.p. Rodzaj użytkowania gruntów Powierzchnia (ha) Udział % 

1. Użytki rolne 9257 92,00 

grunty orne 8031 79,82 

sady 19 0,19 

łąki 520 5,17 

pastwiska 355 3,53 

grunty rolne zabudowane 206 2,05 

grunty pod stawami  69 0,69 

grunty pod rowami 57 0,57 

2. Grunty leśne, zadrzewione, 

zakrzewione 

284 2,82 

lasy 263 2,61 

grunty zadrzewione, zakrzewione 21 0,21 

3. Grunty zabudowane i zurbanizowane 449 4,46 

tereny mieszkaniowe 44 0,44 

tereny przemysłowe 12 0,12 

inne tereny zabudowane  12 0,12 

zurbanizowane tereny niezabudowane  3 0,03 

tereny rekreacji i wypoczynku 26 0,26 

tereny komunikacyjne  352 3,50 

drogi 317 3,15 

tereny kolejowe  34 0,34 

użytki kopalne  1 0,01 

4. Grunty  pod wodami  34 0,34 

powierzchniowymi płynącymi  30 0,30 

powierzchniowymi stojącymi  4 0,04 

5 Nieużytki 36 0,36 

6 Tereny różne  2 0,02 
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Razem 10062 100,00 
Źródło – opracowanie własne 

 

 

W strukturze własności gruntów przeważają grunty osób fizycznych, do których należy 63,38% 

gruntów. Wśród osób fizycznych przeważają osoby fizyczne posiadające gospodarstwa rolne (6050 

ha).  

 

Tabela nr 3.   Struktura własności gruntów 

Lp.  Grupa rejestrowa / Rodzaj 

gruntów  

Użytki 

rolne  

Grunty leśne, 

zadrzewione, 

zakrzewione  

Grunty 

zabudowane 

i zurbanizo-

wane  

Grunty 

pod 

wodami  

Nieużytki  Tereny 

różne  

Razem 

1  Grunty Skarbu Państwa  

z wyłączeniem gruntów 

przekazanych w użytkowanie 

wieczyste  

547  207  5  31  2  0  792  

2  Grunty Skarbu Państwa 

przekazane w użytkowanie 

wieczyste  

0  0  36  0  0  2  38  

3  Grunty gmin i związków 

międzygminnych 

 z wyłączeniem gruntów 

przekazanych w użytkowaniu 

wieczystym  

64  7  215  2  5  0  293  

4  Grunty gmin i związków 

międzygminnych przekazane  

w użytkowanie wieczyste  

2  0  1  0  0  0  3  

5  Grunty osób fizycznych  6238  60  56  1  22  0  6377  

6  Grunty spółdzielni  285  5  4  0  1  0  295  

7  Grunty kościołów i związków 

wyznaniowych  

81  0  2  0  1  0  84  

8  Grunty powiatów  

z wyłączeniem gruntów 

przekazanych w użytkowanie 

wieczyste  

88  0  91  0  1  0  180  

9  Grunty województw  

z wyłączeniem gruntów 

przekazanych w użytkowanie 

wieczyste  

0  0  20  0  0  0  20  

10  Własność osób 

niewymienionych w pkt. 1-9  

1952  5  19  0  4  0  1980  

                              Razem:  9257  284  449  34  36  2  10062  

Źródło – opracowanie własne 
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Grunty Skarbu Państwa stanowią ok. 8% własności, z czego większość stanowią grunty rolne. Grunty 

Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie wieczyste stanowią tereny kolejowe, zajmujące 

powierzchnię 36 ha.  

Grunty własne gminy zajmują powierzchnię 296 ha, co stanowi niecałe 3% wszystkich 

gruntów w gminie. Większość gruntów będących w posiadaniu gminy Wilków to grunty pod drogami,  

w szczególności drogami rolnymi obsługi rolnictwa oraz drogami polnymi (prawie 65%).  

Gmina jest w posiadaniu ponad 10 ha gruntów zabudowanych. Na gruntach tych znajdują                  

się  w większości obiekty usług publicznych tj. Urząd Gminy, szkoły i przedszkola czy Remizy 

Strażackie. Część gruntów gmina dzierżawi. Ponadto gmina jest właścicielem ok 5 ha gruntów  

niezabudowanych, stanowiących zaplecze inwestycyjne. Jednak grunty te są rozdrobione i nie 

stanowią większego terenu inwestycyjnego. W posiadaniu gminy pozostaje ok 6 ha ziemi rolniczej,    

w tym nieużytki rolnicze oraz niewielki obszar terenu leśnego w Wilkowie oraz Krzykowie.   

 

7. Tereny zabudowy 

          W dotychczasowej polityce przestrzennej, zawartej w dokumencie Studium uwarunkowań                     

i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uchwała Nr XXVIII/131/06 Rady Gminy w Wilkowie 

z dnia 30 marca 2006 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałami nr XXIX/173/09 Rady Gminy  

w Wilkowie z dnia 13 sierpnia 2009 r. i nr VIII/61/11 z dnia 9 września 2011 r.), gmina Wilków 

wyznaczała obszary pod wielofunkcyjną zabudowę, zajmujące powierzchnię ok. 400 ha. Obszary 

zabudowy obejmują zagospodarowanie istniejących wsi w formie zabudowy zagrodowej, 

mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy uzupełniającej program funkcjonalny miejscowości: 

zabudowa usługowa (usługi publiczne i komercyjne), zabudowa produkcyjna, w tym w 

gospodarstwach rolnych oraz tereny zieleni urządzonej (parki, cmentarze).  

Ponadto określono ok. 20 ha obszarów zabudowy produkcyjnej oraz niecałe 5 ha zabudowy obsługi 

rolnictwa, wydzielonej z obszarów zabudowy wielofunkcyjnej wsi.  

W dotychczasowej polityce przestrzennej wyznaczono ok. 57 ha  gruntów, stanowiących tereny pod 

przyszłe zalesienie terenów rolniczych, w większości w południowej części gminy. Pod zalesienie 

wyznaczono tereny najsłabszych gleb, sąsiadujące z Obszarem Chronionego Krajobrazu Lasy 

Stobrawsko-Turawskie. Pozostałe tereny stanowią tereny otwarte w formie gruntów rolnych (z 

przewagą gruntów ornych), łąki naturalne, lasy i zadrzewienia. Uproszczony bilans obszarów 

zabudowy w dotychczasowej polityce przestrzennej zawiera poniższa tabela.  

Tabela nr 4.  Uproszczony bilans obszarów zabudowy w dotychczasowej polityce przestrzennej 

Obszary zagospodarowania Powierzchnia 

(ha)  

Obszary zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy 

usługowej, terenów zieleni urządzonej  

357,50  

Obszary zabudowy obsługi rolnictwa (wydzielone z obszarów zabudowy)  4,50  

Obszary zabudowy produkcyjnej  20,50  

Razem obszary zabudowy:  382,50  

Obszary zalesień gruntów rolnych (porolnych)  57,00  

Obszary terenów otwartych, z przewagą gruntów rolnych  9622,50  

                                                                       Suma:  10062  
Źródło – opracowanie własne  

 

8. Ład przestrzenny 
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Zadaniem gminy jest zapewnienie ładu przestrzennego, czyli pożądanego stanu przestrzeni,          

jej elementów i prawidłowych relacji między nimi.  

Paradygmat ładu przestrzennego jest podstawą wszelkich działań planistycznych, uregulowany 

prawnie ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym interpretowany jest, jako takie 

ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych 

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

kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne.  

Planowanie przestrzenne służyć ma właściwemu kształtowaniu przestrzeni, w sposób zapewniający jej 

podstawową cechę – ład, rozumiany jako:  

 ład społeczny – gwarantujący wszystkim użytkownikom możliwość korzystania z wartości 

przestrzeni, eliminujący segregację, chroniący interesy publiczne i prawa właścicieli oraz 

włączający znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej;  

 ład ekonomiczny – gwarantujący efektywne gospodarczo użytkowanie przestrzeni                     

oraz warunki dla funkcjonowania w niej podmiotów i użytkowników;  

 ład kulturowy – gwarantujący szacunek i efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego, 

opiekę i ochronę zabytków, troskę o spuściznę i tożsamość kulturową;  

 ład estetyczny – gwarantujący harmonię i piękno otoczenia życia człowieka, wpływające            

na poczucie jakości zamieszkania;  

 ład ekologiczny – gwarantujący funkcjonowanie systemów przyrodniczych w oparciu                     

o zasadę zrównoważonego rozwoju. 

  

9. Ochrona przyrody 

 

Obecny charakter roślinności to efekt przekształceń środowiska przez gospodarkę człowieka. 

Większość lasów została zastąpiona przez użytki rolne i tereny zabudowane ze specyficzną 

roślinnością synantropijną i obcego pochodzenia, a tereny podmokłe w większości odwodniono. 

Podstawowym elementem przyrodniczej struktury przestrzennej gminy jest dolina Widawy, pełniąca 

funkcje ekologiczne, hydrologiczne i klimatyczne. Jako element struktury regionalnej, zapewnia 

wzajemne powiązanie obszarów zasilania, odpowiada za obieg materii, energii i informacji 

genetycznej pomiędzy terenami. Dolina Widawy pełni funkcję korytarza ekologicznego o randze 

regionalnej i stanowi najcenniejszy przyrodniczo teren w gminie. 

Właściwości gleb jako jednego z podstawowych elementów środowiska przyrodniczego decydują 

przed wszystkim o przydatności rolniczej. 

„Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Widawy”(OChK). Obszar koncentruje rzadkie            

i chronione gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze. Znaczący obszar doliny zajmują 

chronione grunty organiczne. Strefa powinna podlegać ochronie i ekstensywnemu użytkowaniu 

rolniczemu. Osadnictwo ze względu na niekorzystne warunki zabudowy nie powinno wkraczać na 

teren doliny (krajobraz nizinny peryglacjalny).  

Strefa rolniczej wysoczyzny polodowcowej Równiny Oleśnickiej porozcinanej dolinami 

rzecznymi (ok. 80% powierzchni gminy), obejmująca większość obszaru gminy na północ i zachód     

od doliny Widawy, w granicach sołectw: Pszeniczna, Bukowie, Pągów, Idzikowice, Jakubowice, 

Krzyków, Wilków, Wojciechów, Pielgrzymowice (część północna).  

Jest to strefa typowo rolnicza z bardzo dobrymi warunkami glebowymi dla rozwoju tej funkcji,             

z przewagą gleb chronionych II i III klasy bonitacyjnej. Walory przyrodnicze są stosunkowo 

niewielkie. Ich występowanie ogranicza się do zbiorowisk leśnych i łąkowo-pastwiskowych  w 

obniżeniach dolin cieków, rozcinających wysoczyznę. Strefa jest głównym obszarem rozwoju 

rolnictwa i osadnictwa wiejskiego w ramach wysokotowarowej produkcji rolniczej (krajobraz dolin      

i obniżeń).  
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  Strefa leśno-rolna równiny wodnolodowcowej w obrębie Lasów Stobrawsko-Turawskich         

i ich granicy rolno-leśnej, obejmująca południową część gminy na południe od doliny Widawy,           

w granicach południowej części sołectw: Młokicie, Lubska, Dębnik. Strefa charakteryzuje się 

gorszymi warunkami glebowymi dla rozwoju rolnictwa. Lasy są ubogimi nasadzeniami sosny i mają 

charakter typowo gospodarczy, pomimo położenia w granicach obszaru chronionego. Postuluje się 

zalesienia jako uzupełnienie przygranicznych kompleksów Lasów Stobrawsko-Turawskich, na 

glebach piaszczystych (krajobraz nizin, równinny i falisty).  

W obszarze strefy można wyróżnić charakterystyczny krajobraz rzeźby czwartorzędowej: wysoczyzna 

pagórkowatych form akumulacji wodnolodowcowej szczelinowej (ozów), występującym                      

w równoleżnikowym ciągu przebiegającym od południowego wschodu na północny zachód między 

Bukowiem, Smarchowicami Małymi (gmina Namysłów), Wojciechowem i Pągowem. Deniwelacje 

lokalne sięgają tu do 10%.  

W obszarze gminy Wilków wyodrębniono obszary o wysokich i szczególnie wysokich 

walorach krajobrazu naturalnego, proponowanych do objęcia ochroną w planowaniu przestrzennym.  

Obszar o szczególnych walorach krajobrazowych obejmuje dolinę Widawy natomiast obszar                

o wysokich walorach krajobrazowych obejmuje peryglacjalny krajobraz polodowcowy. Granice tego 

obszaru zostały uszczegółowione w Opracowaniu ekofizjograficznym województwa opolskiego,           

w którym wskazany został obszar obejmujący peryglacjalny krajobraz polodowcowego - zgrupowanie 

ozów, zlokalizowanego w północno-środkowej części gminy. 

Trudno określić potrzeby ochrony przyrody, ponieważ stan środowiska przyrodniczego gminy 

Wilków nie został do tej pory szczegółowo rozpoznany, brakuje opracowań inwentaryzacyjnych dla 

terenu całej gminy. 

Podstawowym elementem przyrodniczej struktury przestrzennej gminy jest dolina Widawy, pełniąca 

funkcje ekologiczne, hydrologiczne i klimatyczne. Jako element struktury regionalnej, zapewnia 

wzajemne powiązanie obszarów zasilania, odpowiada za obieg materii, energii i informacji 

genetycznej pomiędzy terenami. Dolina Widawy pełni funkcję korytarza ekologicznego o randze 

regionalnej. 

Obszar gminy Wilków charakteryzuje się znaczącymi walorami kulturowo-krajobrazowymi - 

wymagającymi ochrony i rewaloryzacji, w całości leży w obrębie zabytkowego krajobrazu 

kulturowego o predyspozycjach parku kulturowego wyróżnionego przez Opolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków „Krajobraz osiedleńczy Doliny Widawy”. 

W gminie Wilków nie występują obszary o wysokich walorach przyrodniczych objęte ochroną 

prawną. Jedynymi obiektami chronionymi, o znaczeniu lokalnym, które posiadają duże walory 

przyrodnicze i krajobrazowe są parki uznane za zabytki kultury.  

W gminie Wilków znajduje się 5 parków objętych ochroną konserwatorską, we wsiach: Idzikowice, 

Jakubowice, Pągów, Wilków i Krzyków. 

 

Tabela nr 5.  Parki objęte ochroną konserwatorską 

L.p. Nr rejestru Pow. [ha] Lokalizacja 

1. 53/81 4,6 Park podworski w Idzikowicach 

2. A-52/81 4 Park przypałacowy w Jakubowicach 

3. A-38/80 4 Park przypałacowy w Pągowie 

4. 45/80 2,6 Park przypałacowy w Wilkowie 

5. A-51/81 0,9 Park w Krzykowie 
Źródło: dane Wojewódzkiego Opolskiego Konserwatora Zabytków 

 

10. Rolnicza przestrzeń produkcyjna 
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W regionalizacji glebowo-rolniczej województwa opolskiego, uwzględniającej przyrodnicze          

i użytkowo-rolnicze warunki glebowe, gmina Wilków jest położona w regionie 1 - Namysłowsko-

Kluczborskim. W obszarze dominuje rzeźba terenu płaska z udziałem nisko falistej. Jest to region         

z przewagą gleb kompleksu pszennego dobrego z dużym udziałem kompleksu żytniego bardzo 

dobrego.  

O bardzo dobrych warunkach do rozwoju rolnictwa w gminie zadecydowały właściwości 

samych gleb oraz korzystny klimat. Klimat występujący na obszarze całego mezoregionu pozwala na 

swobodny wybór kierunku produkcji rolniczej i nie jest istotną przyczyną, która różnicuje wysokość 

plonów. Charakteryzuje się on długim okresem wegetacyjnym, dzięki czemu można uprawiać w 

szerszym zakresie również rośliny ozime.  

O wartości użytkowej gleb decyduje przede wszystkim ich naturalna żyzność oraz możliwość 

przeprowadzania zabiegów agrotechnicznych.  

Na terenie gminy Wilków dominują w podłożu gliny zwałowe, które charakteryzują się dużą 

zawartością cząstek mineralnych i organicznych. Spowodowało to wytworzenie się na większości 

obszaru gleb urodzajnych, ale ciężkich w uprawie. Występowanie gleb lekkich, lżejszych w uprawie, 

ale charakteryzujących się również mniejszą żyznością jest związane z występowaniem utworów 

wodnolodowcowych w podłożu.  

Przeważają grunty klas III a i b, stanowiąc prawie 60% powierzchni wszystkich użytków 

rolnych. Najlepsze warunki glebowe występują na terenie wysoczyzny morenowej. Najwięcej gleb      

II klasy wstępuje w Wilkowie, Krzykowie i Jakubowicach. Gleby klas III przeważają w Wilkowie, 

Krzykowie, Pągowie, Bukowie, Pszenicznej, Jakubowicach i Idzikowicach. Na terenie równin 

wodnolodowcowych, a także form wodnolodowcowych akumulacji szczelinowej (ozach i kemach) 

występują gleby klas IV i V. Najgorsze warunki występują na południe od rzeki Widawy, na               

co wpłynęła dominacja piasków w gruncie. Występują tam gleby klas IV, V i VI.  

Przydatność rolnicza gruntów ornych określana jest poprzez granice kompleksów glebowo-rolniczych. 

Powierzchnię zajętą przez poszczególne kompleksy przedstawiono w poniższej tabeli.  

 

Tabela  nr 6.  Powierzchnia zajęta przez poszczególne kompleksy 

Kompleks przydatności rolniczej Powierzchnia w ha  Udział powierzchni w %  

Pszenny b. dobry  96  1,2 

Pszenny dobry  4958  60,5  

Pszenny wadliwy  333  4,1  

Żytni b. dobry  1375  16,8  

Żytni dobry  929  11,3  

Żytni słaby  360  4,4  

Żytni b. słaby  99  1,2  

Zbożowo-pastewny mocny  30  0,4  

Zbożowo-pastewny 11 0,1 
Źródło – opracowanie własne  

 

W kompleksach bonitacji gleb gruntów ornych przeważa znacząco udział kompleksu 

pszennego dobrego. Stosunkowo duży udział osiąga też żytni bardzo dobry. Kompleksy słabsze 

zajmują mniejsze powierzchnie, głównie w sołectwach na południu gminy, w dolinie rzeki Widawy     

i w jej sąsiedztwie.  

Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej opisana przez wskaźnik waloryzacji rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej odzwierciedla potencjał przestrzeni produkcyjnej, wynikający z warunków 

naturalnych. Wskaźnik ten został opracowany w Instytucie Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa         
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w Puławach. To wskaźnik zintegrowany, bazujący na wskaźnikach cząstkowych, uwzględniających 

czynnik klimatyczny, wilgotnościowy, morfologiczny i jakościowy gleb.  

Wskaźnik waloryzacji dla gminy Wilków wynosi 90,8 co jest jedną z najwyższych wartości                

w województwie, dla którego średni wskaźnik wynosi 81,6. Wskaźnik dla województwa opolskiego 

jest wartością najwyższą w kraju i wyższą od średniej krajowej (66,6). Gmina Wilków zaliczana jest 

do gmin o najwyższych predyspozycjach do rozwoju rolnictwa, wynikających z uwarunkowań 

środowiska naturalnego.  

 

 

Tabela nr 7.  Użytkowanie gruntów rolnych w 2016 r. 
Źródło 

–  

opraco

wanie 

własne 

D

obre 

waru

nki 

gleb

owe 

wpłynęły na dominację upraw zbożowych na terenie gminy. Dominuje uprawa pszenicy, kukurydzy, 

rzepaku, a także buraków cukrowych. Natomiast niewielką powierzchnię zajmują uprawy 

ziemniaków. 

Tabela nr 8. Struktura zasiewów w gminie Wilków 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło –  opracowanie własne  

 

Struktura agrarna gospodarstw jest stosunkowo dobra, na przestrzeni lat zwiększył się areał 

gospodarstw indywidualnych. Pomimo dużego udziału gospodarstw małych (kilkuhektarowych)          

w gminie funkcjonują gospodarstwa średnie i duże. Większość to gospodarstwa o powierzchni do 20 

ha (z dużym udziałem gospodarstw do 10 ha). 41 gospodarstw posiada powierzchnię w przedziale 21-

50 ha, a 10 gospodarstw w przedziale 51-100 ha. W gminie funkcjonuje 6 gospodarstw o powierzchni 

powyżej 100 ha. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego w gminie wynosi 12 ha.  

 

W gminie rozwija się ponadto hodowla ryb. Największe stawy hodowlane zlokalizowane są w obrębie 

Idzikowic, Jakubowic i Dębnika, powstałe w oparciu o naturalne warunki topograficzne doliny 

Widawy.  

Rodzaj użytkowania gruntów:  Powierzchnia (ha)  Udział %  

Użytki rolne  9257  92,00  

grunty orne  8031  79,82  

sady  19  0,19  

łąki  520  5,17  

pastwiska  355  3,53  

grunty rolne zabudowane  206  2,05  

grunty pod stawami  69  0,69  

grunty pod rowami  57  0,57  

Uprawy  Powierzchnia upraw  

w gospodarstwach indywidualnych  w gospodarstwach  

spółek rolnych  

[ha]  [%]  [ha]  [%]  

zboża ogółem  4200  70,6 1835  56,3  

rzepak  850  14,3 394  12,1  

buraki cukrowe  250  4,2 332  10,2  

ziemniaki  120  2,0 33  1,0  

kukurydza   400  6,7 655  20,1  

pozostałe   130  2,2 10  0,3  
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Ze względu na znikomy udział lasów w powierzchni gminy, zlokalizowanych głównie w dolinie rzeki 

Widawy, leśnictwo nie odgrywa roli w sektorze gospodarki gminy. Eksploatacja lasów dotyczy przede 

wszystkim planowanego wyrębu na terenach należących do Skarbu Państwa. Zarząd nad gospodarką 

leśną w tych lasach prowadzi Nadleśnictwo Namysłów.  

Gmina Wilków jest gminą typowo rolniczą, predysponowaną do rozwoju intensywnego 

rolnictwa, wskazaną w polityce wojewódzkiej, jako obszar zaplecza żywnościowego, w tym rolnictwa 

ekologicznego. Działalność pozarolnicza stanowi uzupełnienie programu funkcjonalnego gminy,         

w zakresie obsługi mieszkańców jak i rolnictwa oraz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Ze względu 

na wysoki wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, wysoki udział gospodarstw rolnych      

o powierzchni powyżej 10 ha oraz typ rolnictwa towarowego, gmina nie jest obszarem wskazanym do 

intensywnego rozwoju działalności pozarolniczych, w skali zmieniającej jej główny kierunek 

funkcjonalny.  

 

Tabela nr 9.  Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

 ocena gleb w pkt wskaźnik bonitacji wskaźnik 

waloryzacji 

rolniczej 

przestrzeni 

produkcyjnej 

 bonitacja przydatność  

rolnicza 

jakości i 

przydatności 

gleb  

agro 

klimatu 

rzeźby 

terenu 

warunków 

wodnych 

województwo 

opolskie 
X X X X X X 

81,6 

powiat 

namysłowski  
X X X X X X 

78,8 

gmina Wilków 67,3 71,5 67,5 14,4 4,6 4,2 90,7 
Źródło – opracowanie własne 

Rozmieszczenie lasów i struktura własności. Przewaga glin zwałowych w podłożu oraz 

wynikające stąd dobre warunki glebowe spowodowały, że gmina Wilków charakteryzuje się niewielką 

lesistością. Tereny leśne zajmują powierzchnię 263 ha, co stanowi 2,61% powierzchni gminy. Grunty 

zadrzewione i zakrzewione to tylko 21 ha (0,21% powierzchni gminy). Zbiorowiska leśne zajmują 

niewielką powierzchnię gminy i stanowią rzadki element jej krajobrazu.  

Południowa część gminy położona jest na terenie Równiny Namysłowskiej z dominacją utworów 

wodnolodowcowych, o gorszych warunkach glebowych i większej lesistości. Najwięcej zbiorowisk 

leśnych ukształtowanych jest w dolinie Widawy. Ze względu na małe spadki oraz stosunkowo szeroką 

dolinę, wytworzyły się tutaj lasy łęgowe okresowo zalewane przez wody powodziowe.                                 

W południowym krańcu gminy zlokalizowany jest kompleks Lasów Stobrawsko-Turawskich.                 

Na pozostałym obszarze gminy występowanie lasów ogranicza się do fragmentarycznych kompleksów 

śródpolnych.  

W rejonie Idzikowic zaznacza się grąd środkowoeuropejski oraz płaty kontynentalnego boru 

mieszanego sosnowo-dębowego. Natomiast w dolinie Widawy i w pobliżu innych mniejszych cieków 

występuje łęg jesionowo – olszowy. Jednak główne zbiorowiska leśne to zbiorowiska wtórne                     

ze sztucznie nasadzoną sosną w obrębie siedlisk grądowych.  

W strukturze własnościowej dominują lasy państwowe, na których gospodarkę leśną prowadzi Zarząd 

Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Namysłów. Pozostałe tereny leśne stanowią własność osób 

prywatnych.  

Większość gruntów w zarządzie Nadleśnictwa Namysłów stanowią grunty leśne zalesione                              

i niezalesione wielofunkcyjne (ok. 190 ha). Niewielki udział stanowią lasy związane z gospodarka 

leśną (ok. 2,5 ha). Natomiast grunty nieleśne zajmują powierzchnię ok. 9 ha. Łącznie w zarządzie 

Nadleśnictwa pozostaje 202,5 ha gruntów.  
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Stan zdrowotny i walory turystyczno-rekreacyjne lasów.  

Stan zarówno zdrowotny jak i sanitarny lasów w gminie jest zadawalający i nie budzi zastrzeżeń.       

Na terenie lasów nie wyodrębniono stref uszkodzenia przemysłowego. Pod względem kategorii 

zagrożenia pożarowego lasy gminy zaliczone są do II kategorii zagrożenia pożarowego lasów – 

średnie zagrożenie.  

Ze względu na znikomy udział lasów w powierzchni gminy nie pełnią one roli turystyczno-

rekreacyjnej, w tym dydaktycznej. Ich główną funkcją jest utrzymanie równowagi ekologicznej (w 

szczególności  

w dolinie rzeki Widawy) oraz funkcja wiatrochronna na obszarze podatnym na erozję wietrzną.  

Ponadto terenami predysponowanymi do zalesień są tereny w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 451, 

ze względu na ich rolę w łagodzeniu negatywnego oddziaływania ciągu komunikacyjnego. Gmina      

w planie miejscowym (Uchwała Nr III/19/02 z dn. 30.12.2002 r. obszar w sołectwie Wojciechów) 

przeznaczyła teren o powierzchni 45,5 ha pod zalesienie, zlokalizowany wzdłuż drogi wojewódzkiej. 

Pas zalesień będzie pełnił zarówno funkcję ekranu akustycznego drogi wojewódzkiej jak i funkcję 

przeciwwietrzną, wpływając pozytywnie na procesy erozyjne gleb jak i rozprzestrzenianie się 

zanieczyszczeń.  

Ze względu na wysokie walory krajobrazowe realizowane są na jej terenie ścieżki turystyczne, 

zarówno piesze jak i rowerowe, a istniejące obiekty zabytkowe (dawne dwory i pałace) wskazane do 

lokalizacji w nich funkcji pozarolniczych, czego przykładem jest funkcjonujący w gminie ośrodek 

jeździecki „Jakubus”. Jest to zjawisko pozytywne ze względu na stymulowanie wielofunkcyjnego 

rozwoju obszarów wiejskich oraz poprawę sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych. W gminie 

pozarolniczą działalność gospodarczą w 2016 r. prowadziło 123 osób fizycznych. 

 

11. Obszary chronione 

Obowiązujący w Polsce system obszarów chronionych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia          

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz.2134 ze zm.) obejmuje 10 rodzajów 

form ochrony przyrody. Południowy kraniec gminy Wilków znajduje się w obrębie Obszaru 

Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” a na terenie gminy występują chronione 

gatunki roślin              i zwierząt.  

Obszar Chronionego Krajobrazu (OChK) „Lasy Stobrawsko-Turawskie” został ustanowiony 

rozporządzeniem Wojewody Opolskiego Nr P/14/2000 z dnia 17 maja 2000r., zastąpionym 

rozporządzeniem Nr 0151/P/16/2006 z dn. 8 maja 2006 r., zmienionym rozporządzeniem                            

Nr 0151/P/34/08 z dn. 16 maja 2006r. Obejmuje obszar o powierzchni 118,366 ha. Niemal 94% 

ogólnej powierzchni obszaru znajduje się na terenie gminy Lasowice Wielkie (powiat kluczborski).  

Na terenie gminy obszar zajmuje powierzchnię 35,6 ha i obejmuje teren części lasu Stobrawsko-

Turawskiego.  

Obszar stanowi pozostałość po Puszczy Śląskiej a jego główną cechą są dość dobrze zachowane, 

zróżnicowane gatunkowo i siedliskowo lasy, choć rozczłonkowane. Występują tu siedliska boru 

mieszanego wilgotnego i świeżego, z dominacją drzewostanu sosnowego. Wyjątkowe urozmaicenie 

przyrodnicze sprawia, że na obszarze Lasów Stobrawsko-Turawskich występuje bogactwo świata 

fauny i flory, w tym wiele charakterystycznych dla nizinnych środowisk leśnych i łąkowych gatunków 

rzadkich, częściowo lub całkowicie chronionych.  

Dla ustanowionych obszarów, w tym OChK „Lasy Stobrawsko-Turawskie”, zgodnie                                       

z ww. rozporządzeniem Wojewody Opolskiego, ustalono następujące działania oraz zakazy:  

1. W zakresie czynnej ochrony ekosystemów leśnych:  

 preferowanie działań zmierzających do zachowania i utrzymywania w stanie zbliżonym              

do naturalnego istniejących śródleśnych cieków, mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk oraz 

muraw;  
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 zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona 

przyrody      lub zrównoważone wykorzystywanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna 

gospodarka wodna lub rybacka;  

 zakaz likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-

błotnych.  

W granicach korytarzy ekologicznych chroni się występujące naturalnie i seminaturalnie 

biocenozy, ogranicza się możliwość przerywania szlaków migracyjnych, a także prowadzi się 

działania wzmacniające walory ekologiczne oraz bioróżnorodność.  

Korytarze ekologiczne. Zgodnie z art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.) korytarz ekologiczny to obszar umożliwiający migrację 

roślin, zwierząt lub grzybów. W warunkach Polski wskazuje się dwie główne kategorie przestrzenne 

korytarzy, które umownie definiuje się jako korytarze wewnątrzkrajobrazowe i korytarze 

międzyregionalne.  

W przypadku jednostki odniesienia, którą jest gmina, mamy do czynienia z korytarzami 

wewnetrzkrajobrazowymi, zazwyczaj o charakterze liniowym (cieki), przepustowości w obu 

kierunkach oraz dotyczącymi zazwyczaj gatunków jedno-ekosystemowych.  

System ekologiczny gminy Wilków tworzy układ dolin cieków, zbiorowiska leśne, zadrzewienia                 

i zakrzewienia śródpolne. Pełnią one funkcję lokalnych korytarzy ekologicznych, powiązanych                   

z systemem ekologicznym regionu, województwa i kraju.  

Główną strukturą ekologiczną gminy jest dolina rzeki Widawy, przebiegająca przez jej południową           

i północno-wschodnią część. Stanowi ona wewnątrzkrajobrazowy korytarz ekologiczny rangi 

międzygminnej (regionalny). Łączy obszary węzłowe (NATURA 2000) zlokalizowane po zachodniej 

stronie gminy z Lasami Stobrawsko-Turawskimi zaś w północnej stronie gminy umożliwia połączenie 

z korytarzem ekologicznym doliny Prosny poprzez poszczególne siedliska.  

Rzeka Widawa stanowi naturalny liniowy korytarz ekologiczny, umożliwiający migrację organizmów 

zarówno wodnych jak i lądowych, utrzymując równowagę w stanie bioróżnorodności obszaru gminy.  

Rzeka wraz z doliną tworzy najważniejszy korytarz ekologiczny pełniąc funkcję szlaku 

komunikacyjnego dla roślin i zwierząt – z nurtem, lub wzdłuż rzeki różnorodne gatunki roślin                        

i zwierząt mogą przemieszczać na różne odległości, w górę, jak i w dół rzeki. Rzeka, jako korytarz 

ekologiczny, nie tylko gwarantuje gatunkom roślin i zwierząt warunki do przemieszczania się,                 

ale także daje możliwość schronienia, rozmnażania się i dostępu do pożywienia. Przerwanie ciągłości 

cieku zaburza procesy życiowe wielu organizmów wodnych a pozbawienie doliny rzecznej korytarza 

ekologicznego oznacza drastyczny spadek różnorodności biologicznej.  

Lokalną sieć powiązań ekologicznych uzupełniają doliny mniejszych cieków, prawobrzeżnych 

dopływów i przypływów Widawy. Część cieków bierze swój początek na terenach rolniczych                     

w granicach gminy Wilków i uchodzi do Widawy, z których najważniejszymi są: Jaskółka, 

przepływająca przez Wieś Wilków, ciek bez nazwy, biorący swój początek w Bukowiu                                    

i przepływający na zachód od Wojciechowa oraz Bierutowska Woda. Rzeki te wyraźnie tną obszar 

wysoczyznowy na pasy o kierunku południowym. Sieć hydrograficzną gminy uzupełniają: Osuch 

płynący w kierunku południowo-wschodnim, wpływający do Widawy na południowy wschód                  

od Idzikowic oraz Kraszowska Struga, lewobrzeżny dopływ Widawy, odwadniający najbardziej 

południową część gminy.  
 

12. Powietrze atmosferyczne 

 

           Badaniem stanu jakości powietrza w województwie opolskim zajmuje się Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. WIOŚ prowadzi pomiary jakości powietrza w oparciu              

o wyniki otrzymywane na stacjach pomiarowych. Ocena jakości powietrza dokonywana jest dla całej 
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strefy opolskiej, w skład której wchodzi gmina Wilków. Na obszarze gminy brak jest punktów 

pomiarowych. 

 

13.  System elektroenergetyczny 

 

Przez teren Gminy Wilków przebiega dwutorowa linia elektroenergetyczna 400 kV o torach: 

Dobrzeń – Trębaczew oraz Dobrzeń – Pasikurowice będąca w zarządzie Polskich Sieci 

Elektroenergetycznych S.A. (PSE S.A.). Przez teren Gminy Wilków przebiega dystrybucyjna sieć  

elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV będąca w zarządzie firmy TAURON –

DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Opolu.  

Stan techniczny przebiegającej przez teren Gminy Wilków dwutorowej linii 

elektroenergetycznej 400 kV – jest dobry. Zgodnie z projektem Planu rozwoju w zakresie 

zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2016 – 2025, PSE 

S.A. w obrębie i sąsiedztwie Gminy Wilków nie planuje się podjęcia zamierzeń inwestycyjne   z 

horyzontem czasowym do 2020 r. 

Odbiorcy Gminy Wilków zasilani są w energię elektryczną ze stacji GPZ 110/15 kV 

Namysłów, będącej w zarządzie firmy TAURON –DYSTRYBUCJA S.A.  

Zapotrzebowanie Gminy Wilków na energię elektryczną w 2014 r. kształtowało się                        

na poziomie: 9 922 MWh, przy maksymalnym zapotrzebowaniu na moc – ok. 1,1 MW. 

 

Tabela nr 10.  Parametry techniczne źródeł zasilania w energię elektryczną gminy Wilków 

Nazwa stacji  

i symbol 

Moc 

[MVA] 

Napięcie w stacji 

[kV/kV] 

Układ 

rozdzielni 

Sumaryczne 

obciążenie [MW] 

Stan techniczny 

rozdzielni  110 kV 

NAMYSŁÓW 

NW 

TR1 – 25 

TR2 – 16 

110/15 

110/15 

H – 4 15,0 dobry 

Źródło: TAURON –DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Opolu 

Na terenie Gminy Wilków nie ma zlokalizowanej rozdzielni sieciowej ani wysokiego 

napięcia, ani też średniego napięcia. Stan techniczny linii 15 kV na terenie Gminy Wilków jest dobry. 

W sieci 15 kV, zasilającej odbiorców z terenu Gminy Wilków istnieją rezerwy mocy. 

Na terenie Gminy Wilków znajduje się 39 stacji transformatorowych 15/0,4 kV w zarządzie 

firmy TAURON –DYSTRYBUCJA S.A., o łącznej mocy zainstalowanych transformatorów                

na poziomie ok. 3860 kVA. Wyeksploatowane transformatory 15/0,4 kV wymieniane są na bieżąco. 

Obciążenie transformatorów wynosi ok. 1 466 kVA, co oznacza, iż  w stacjach 15/0,4 kV tkwią 

rezerwy do wykorzystania dla potencjalnych odbiorców na poziomie ok. 2 394 kVA. Ponadto na 

terenie Gminy Wilków zlokalizowane są stacje transformatorowe SN/nN, stanowiące własność 

prywatnych odbiorców (tzw. stacje abonenckie). Należą do nich stacje SN/nN: Wilków ul. 

Jabłoniowa, Krzyków Wytwórnia Pasz, Jakubowice ATTIS, Bukowie ul. Jesionowa. Sieć niskiego 

napięcia w dużej części wykonana jest jako napowietrzna na słupach drewnianych i betonowych. Stan 

techniczny linii 0,4 kV na terenie Gminy SN/nN jest dobry.  

Na terenie gminy umiejscowionych jest łącznie 508 opraw oświetleniowych. Stan techniczny 

sieci oraz pewność zasilania na terenie Gminy Wilków jest zadowalający.   

W sieci zasilającej odbiorców w gminie istnieją rezerwy mocy. Wzmocnienia sieci wymaga 

miejscowość Wilkówek. Dopuszczalne obciążenia prądowe długotrwałe w ciągach głównych SN         

w stanie pracy normalnej są zachowane. Bezpieczeństwo dostaw energii jest wysokie ze względu        

na zasilanie Gminy Wilków liniami SN, wyprowadzonymi ze stacji GPZ Namysłów 110/15 kV.  

Id: 3E6A3802-6BCF-4690-B931-D9F1F2C5CE37. Podpisany Strona 32



27 

   Strategia Rozwoju Gminy Wilków 

 

 

   

 
 

Urząd Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46 – 113 Wilków 
tel/fax. 774195511 

 

W planach rozwojowych firmy TAURON – DYSTRYBUCJA S.A. na lata 2014 – 2019 ujęto 

zadania inwestycyjne, takie jak: 

 wykonanie powiązania liniowego 15 kV od stacji Wilkówek do stacji Wojciechów II,  

 modernizacja napowietrznej linii 15 kV GPZ Namysłów – Pawłowice, 

 modernizacja linii napowietrznych 0,4 kV: Jakubowice Wieś, Lubska. 

Przez teren gminy przebiega linia 400 kV relacji:  

 linia 400 kV relacji Dobrzeń – Pasikurowice,  

 linia 400 kV relacji Dobrzeń – Trębaczew.  

 

 

14. System ciepłowniczy 

 

Na terenie Gminy Wilków nie występuje scentralizowany system ciepłowniczy. Potrzeby cieplne 

odbiorców zaspakajane są przez: lokalne kotłownie zasilające odbiorców instytucjonalnych oraz 

przemysłowych i usługowych, indywidualne źródła zasilające odbiorców gospodarstw domowych. 

Kotłownie lokalne zasilają bezpośrednio instalacje centralnego ogrzewania (c.o.) oraz ciepłej wody 

użytkowej (c.w.u.), wentylacji oraz technologii obiektów: mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz 

obiektów usługowych i przemysłowych.  

Na terenie gminy nie funkcjonuje zorganizowany system zaopatrzenia w ciepło. Dominująca 

na terenie gminy zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa nie sprzyja funkcjonowaniu zorganizowanej 

gospodarki cieplnej przez co obiekty ogrzewane są indywidualnie. Zaspokojenie potrzeb cieplnych 

odbywa się w oparciu o lokalne źródła ciepła:  

 lokalne kotłownie opalane węglem, olejem opałowym, zasilające wielorodzinne 

budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej i produkcyjne,  

 indywidualne źródła w domach mieszkalnych oraz obiektach usługowych na paliwa 

stałe (głównie węgiel, drewno i jego odpady), dostarczające energię cieplną na 

potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody.  

 

15. System infrastruktury telekomunikacyjnej 

 

Mieszkańcy gminy mają dostęp do sieci telefonicznej stacjonarnej oraz komórkowej. Bezpośrednie 

zapotrzebowanie w łącza telefoniczne abonentów realizowane jest poprzez telefoniczne linie 

napowietrzne.  

Gmina jest w 100% stelefonizowana. Gminę w zakresie telekomunikacji obsługuje centrala 

telefoniczna w Wojciechowie oraz w Namysłowie. Do centrali w Wojciechowie podłączone są wsie: 

Wilków, Bukowie, Dębnik, Lubska, Młokicie, Pielgrzymowice i Wojciechów. Jej pojemność wynosi 

500 numerów. Pozostałe miejscowości (Idzikowice, Jakubowice, Krzyków, Pągów, Pszeniczna) 

podłączone są do centrali w Namysłowie. Na chwilę obecną można stwierdzić, że niemalże w każdym 

domu znajduje się telefon w systemie sieci komórkowej. 

 

16. System gazowniczy 

 

Na terenie Gminy Wilków nie ma sieci gazowej przesyłowej wysokiego ciśnienia, której 

administratorem jest Spółka Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A. z siedzibą                  

w Warszawie. Nie ma również sieci średniego oraz niskiego ciśnienia, której administratorem jest 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu.  
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Zatwierdzony przez Urząd Regulacji Energetyki ,,Plan Rozwoju Operatora Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM na lata 2013 – 2016’’ nie zakłada rozbudowy systemu przesyłowego   

na terenie gminy. Natomiast gmina Wilków została przewidziana do gazyfikacji i ujęta w ,,Koncepcji 

Gazyfikacji Północnej Opolszczyzny”, opracowanej przez BSiPG ,,Gazoprojekt’’ S.A. na zlecenie 

GEN Gaz Energia. W wyniku analizy techniczno – ekonomicznej przeprowadzonej w ramach 

,,Koncepcji Gazyfikacji Północnej Opolszczyzny’’ przewiduje się zasilanie Gminy Wilków                                                

za pośrednictwem sieci gazowniczej średniego ciśnienia. Dla zasilania sieci gazowniczej średniego 

ciśnienia tego obszaru przewiduje się budowę gazociągu odgałęźnego wysokiego ciśnienia DN100 od 

istniejącego gazociągu przesyłowego relacji Wołczyn – Namysłów. Bezpośrednie zasilanie gazem 

ziemnym będzie realizowane za pośrednictwem stacji redukcyjno – pomiarowej I stopnia 

zlokalizowanej na końcówce gazociągu odgałęźnego od gazociągu relacji Wołczyn – Namysłów.  

Gmina nie jest zaopatrzona w gaz przewodowy, nie posiada sprzyjających warunków do rozwoju 

gazownictwa przewodowego. Przez teren gminy nie przebiegają gazociągi wysokiego i średniego 

ciśnienia, najbliższy gazociąg oddalony jest o ok. 5 km od granic gminy. Mieszkańcy korzystają                  

z gazyfikacji bezprzewodowej.   

 

17. Odnawialne źródła energii 

 

 Ze względu na korzystne położenie cały obszar Gminy Wilków charakteryzuje się dobrymi 

warunkami wietrznymi i solarnymi. Innym kierunkiem rozwoju OZE na terenie gminy może być 

wykorzystanie biomasy, ze względu na dominację gruntów ornych i intensywne rolnictwo, a także 

geotermii niskotemperaturowej (płytkiej).  

Gmina Wilków leży w korzystnej strefie energetycznej wiatru na lądzie i ma potencjał                  

do rozwoju tego typu instalacji w przyszłości. Obecnie na terenie gminy funkcjonuje farma wiatrowa 

Pągów. Farma wiatrowa składa się z 17 wiatraków o mocy 52,28 MW. Także w obrębie Wilków 

istnieje farma wiatrowa składająca się z 5 turbin o mocy pojedynczej turbiny wiatrowej – 2 MW.  

Na terenie Gminy Wilków istnieją dobre/średnie warunki do wykorzystania energii 

promieniowania słonecznego przy dostosowaniu typu systemów i właściwości urządzeń 

wykorzystujących tę energię do charakteru, struktury i rozkładu w czasie promieniowania 

słonecznego. Największe szanse rozwoju w krótkim okresie mają technologie konwersji termicznej 

energii promieniowania słonecznego, oparte na wykorzystaniu kolektorów słonecznych oraz ogniw 

fotowoltaicznych. Z punktu widzenia wykorzystania energii promieniowania słonecznego                           

w kolektorach płaskich oraz ogniwach fotowoltaicznych najistotniejszymi parametrami są roczne 

wartości nasłonecznienia (insolacji) – wyrażające ilość energii słonecznej padającej na jednostkę 

powierzchni płaszczyzny w określonym czasie. Wg danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej obszar gminy Wilków mieści się w przedziale 1650-1700 godzin trwania promieniowania 

słonecznego w ciągu roku oraz wielkością 1048kWh/m² energii słonecznej padającej                                               

na jej powierzchnię. 

Na terenie Gminy Wilków nie istnieją warunki hydrologiczne do rozwoju energetyki wodnej 

na większą skalę. Podstawowym warunkiem dla pozyskania energii wody jest bowiem istnienie                      

w określonym miejscu znacznego spadku dużej ilości wody. Jednakże możliwe są lokalne, niewielkie 

elektrownie na rzece Widawie, jednakże temat ten nie został do tej pory szczegółowo  rozpoznany. 

Na terenie Gminy Wilków występują co prawda warunki do rozwoju geotermii 

wysokotemperaturowej, jednakże analizując gęstości strumieni cieplnych krajowych okręgów 

geotermalnych, rozwój tego typu instalacji na terenie Gminy Wilków  wydaje się mocno ograniczony. 

Jak do tej pory na terenie gminy nie zainstalowano ani jednej instalacji geotermalnej gdyż obecny 

stan rozpoznania wód geotermalnych nie jest wystarczający dla określenia opłacalności inwestycji. 

Tak jak w całym kraju, na terenie Gminy Wilków istnieją bardzo dobre warunki do rozwoju tzw. 

płytkiej energetyki geotermalnej bazującej na wykorzystaniu pomp ciepła. Można spodziewać się, że 
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gdy pojawią się skuteczne systemy wsparcia, nastąpi znaczące przyspieszenie w instalowaniu pomp 

ciepła, w tym również na obszarze Gminy Wilków.  

 

 

 

 

 

 

 

 

18. System transportowy 

 

Na system transportowy na terenie Gminy Wilków składa się transport drogowy, transport 

kolejowy oraz komunikacja publiczna.  

Układ komunikacyjny dróg publicznych gminy tworzą: droga wojewódzka, drogi powiatowe 

oraz drogi gminne. Przez teren gminy nie przebiega droga o znaczeniu krajowym. Układ 

komunikacyjny dróg publicznych uzupełnia lokalna sieć dróg wewnętrznych (o różnych parametrach) 

w formie dróg ogólnodostępnych, pełniących funkcje dróg dojazdowych do terenów zabudowanych 

oraz gruntów rolnych i leśnych.  

Stosunkowo bliska odległość (ok. 60 km) od dużych ośrodków miejskich: Wrocławia i Opola oraz 

dogodne połączenie z autostradą A4 sprawiają, że gmina jest dobrze skomunikowana z systemem 

regionalnym.  

Przez południową część gminy przebiega droga wojewódzka nr 451 klasy drogi głównej relacji 

Oleśnica – Namysłów, która łączy drogę ekspresową S-8 pod Oleśnicą z drogą krajową                                                                 

nr 39 w Namysłowie. Główną rolę w obsłudze komunikacyjnej gminy pełnią drogi powiatowe, 

obsługujące miejscowości wiejskie. Wsie w południowo-zachodniej części gminy zlokalizowane             

są w większości wzdłuż dróg powiatowych.  

Największy odsetek dróg publicznych w gminie stanowią drogi powiatowe, których długość na terenie 

gminy stanowi 59,00 km. Długość dróg gminnych to 16,24 km zaś drogi wojewódzkiej 8,7 km. 

Długość dróg dojazdowych do gruntów rolnych wynosi 225 km.   

 

Tabela 11. Wykaz dróg powiatowych. 

l.p Nr drogi Relacja  

1. 1130 Namysłów - granica woj. opolskiego (Syców) 

2. 1110 Droga przez wieś Krzyków 

3. 1118 Bierutów - Idzikowice 

4. 1119 Bierutów – Wabienice  

5. 1120 Pągów - Bierutów 

6. 1121 Pągów - Wojciechów 

7. 1122 Droga przez wieś Wojciechów 

8. 1123 Wojciechów - Wilkówek 

9. 1124 Wilków – Jakubowice  

10. 1125 Pielgrzymowice - Namysłów 

11. 1126 Krasowice do drogi 27-101 
Źródło – opracowanie własne 
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Większość dróg gminnych to drogi o nawierzchni gruntowej, z odcinkami nawierzchni ulepszonej lub 

tłuczniowej. Ich utrzymanie należy do zadań własnych Gminy Wilków. Za utrzymanie dróg 

powiatowych odpowiedzialne jest Starostwo Powiatowe w Namysłowie, a za utrzymanie drogi 

wojewódzkiej – Zarząd Dróg Wojewódzkich Oddział Terenowy w Oleśnie.  

 

 

 

 

Tabela nr 12.  Wykaz dróg gminnych. 

l.p Nr drogi Nazwa drogi  

1. 100001 Pszeniczna-Wabienice 

2. 100002 Wilków-Bukowie 

3. 100005 Kolonia Wojciechów-skrzyżowanie z drogą 27120 

4. 100006 Pszeniczna -Miłowice 

5. 100007 Pągów-Gołębice 

6. 100010 Bukowie-Wabienice 

7. 100011 Lubska-Wojciechów 

8. 100012 Pielgrzymowice-Wojciechów 

9. 100013 Wojciechów 

10. 100014 Wojciechów 
Źródło – opracowanie własne 

Przez północną część gminy, równolegle do drogi wojewódzkiej nr 451, przebiega 

zelektryfikowana linia kolejowa znaczenia krajowego relacji Kalety – Wrocław, z przystankiem                

w Wilkowie obsługującym ruch pasażerski.  

Budynek dworca kolejowego przestał pełnić swoją funkcję, obecnie jest częściowo 

zamieszkały. Jest to ceglany budynek powstały w 1868r. Dawniej ze stacji odchodziły trzy bocznice:   

do elewatora zbożowego (północno - wschodnia część stacji), do magazynów oraz do spółdzielni 

rolniczej (północno - zachodnia część stacji). Obecnie bocznice są odcięte od torów szlakowych.  

Stacja kolejowa składa się z dwóch peronów: przy budynku dworca oraz za przejazdem pod wiatą.         

Na dawnej bocznicy do elewatorów zbożowych zachowało się jeszcze urządzenie załadunkowe 

(prawdopodobnie) zboża na wagony kolejowe.  

Obsługę transportu publicznego na terenie gminy prowadzi PKS oraz prywatne podmioty, świadczące 

usługi przewozu osób. We wszystkich miejscowościach znajdują się przystanki PKS.  

Przez teren gminy przebiega niebieski szlak rowerowy (regionalny) prowadzący przez powiat 

namysłowski, o łącznej długości 139 km oraz lokalny szlak czerwony, prowadzący po gminie 

Wilków.  

W obszarze gminy wyznaczony został ponadto szlak konny powstały w ramach projektu „Szlaki 

konne Dobrej Widawy”, zrealizowany w ramach projektu „Konno obszarami natury – przez wzgórza   

i doliny” przez LGD Dobra Widawa, LGD „Kraina Wzgórz Trzebnickich” oraz partnerstwo dla 

Doliny Baryczy. Do projektu włączyło się 8 gmin, w tym siedem z województwa dolnośląskiego  i 

Wilków, jako jedyna gmina z województwa opolskiego. Szlak ten stanowi jeden z trzech szlaków 

zrealizowanych                       w projekcie. Łączna długość szlaku to 233,1 km tras konnych, 

tworzących pętlę okalającą tereny miasta Oleśnica.  
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Sieć dróg jest na terenie gminy dostatecznie gęsta i pozwala na jej obsługę. Jednakże drogi te są       

w znacznej części w niezadowalającym stanie technicznym i nie spełniają parametrów technicznych 

stawianych drogom klasy zbiorczej i lokalnej w zależności od pełnionej funkcji w obsłudze ruchu 

drogowego. Przede wszystkim posiadają zawężone pasy drogowe, zbyt małe promienie łuków, ciasne    

i niekiedy niebezpieczne przejścia o ograniczonej widoczności przez tereny zabudowane,                              

w przeważającej części dróg brak jest systemu odwadniania. Zbyt małe parametry pasów drogowych 

nie zapewniają dogodnego transportu masy towarowej oraz przewozów osobowych, co w zasadniczy 

sposób wpływa na płynność strumienia ruchu samochodowego. 

Przewozy osobowe na terenie gminy realizowane przez przewoźników zapewniają zadawalający 

standard obsługi ludności w relacjach dom – praca (szkoła) oraz praca (szkoła) – dom,                                     

w powiązaniach z sąsiednimi miastami, głównie Namysłowem. Standardy te obniżają się w godzinach 

popołudniowych i wieczornych oraz w dni świąteczne, gdy mieszkańcy realizują swoje potrzeby 

związane ze spędzaniem wolnego czasu, w relacji dom – potrzeby kulturalne, ośrodek 

wypoczynkowy, handel oraz dom – ośrodek zdrowia. 

 

19.   Struktura funkcjonalno – przestrzenna gminy 

 

Gmina Wilków jest położona w znacznej odległości od dużych ośrodków miejskich jak                   

i aglomeracji przemysłowych, pomiędzy dwoma regionalnymi ośrodkami miejskimi: Bierutowem             

i Namysłowem. Położenie oraz rolniczy charakter gminy wpłynął na sposób jej zagospodarowania 

oraz niewielki poziom zurbanizowania terenów gminy. Zabudowa zlokalizowana jest głównie wzdłuż 

szlaków komunikacyjnych, co uwarunkowane jest występowaniem na terenie gminy gruntów o bardzo 

dobrej oraz dobrej przydatności do produkcji rolnej (II i III klasa bonitacyjna).  

Układ osadniczy to szereg powiązań między jednostkami osadniczymi, warunkujący funkcjonowanie 

społeczno-administracyjne na danym obszarze. Sieć osadniczą gminy Wilków charakteryzuje 

monocentryczna hierarchia ośrodków, z dominującą funkcją miejscowości gminnej Wilków. 

Miejscowość skupia główne i reprezentacyjne funkcje publiczne gminy. Stanowi siedzibę 

administracyjną, miejsce lokalizacji ośrodków usługowych oraz tworzy główną przestrzeń publiczną 

gminy. Pozostałe miejscowości pełnią przede wszystkim funkcję mieszkaniową, uzupełnioną 

pojedynczymi usługami: lokalnymi na potrzeby mieszkańców lub usług publicznych (usługi oświaty, 

kultu religijnego). Poszczególne miejscowości różnią się od siebie sposobem zagospodarowania przy 

zachowaniu podobnych programów funkcjonalno-użytkowych. 

 

20. Dziedzictwo kulturowe gminy  

 

Gmina Wilków przynależy do regionu Ziemi Namysłowskiej. Na przestrzeni ostatniego tysiąclecia 

Ziemia Wilkowska znajdowała się pod panowaniem Polski, Czech, Austrii, Prus i Niemiec. Po II 

wojnie światowej stała się z powrotem częścią Państwa Polskiego, położoną na kresach województwa 

wrocławskiego. Po utworzeniu województwa opolskiego w 1950r. stała się jego częścią, położoną     

na pograniczu dwóch makroregionów: Opolszczyzny i Wielkopolski. Do 1954r. prawie połowa 

obecnego terytorium gminy administracyjnie wciąż przynależała do województwa wrocławskiego. 

Poza granicami gminy pozostawały wówczas wsie: Lubska, Młokicie, Pielgrzymowice, Bukowie, 

Pszeniczna, Pągów i Wojciechów. Po kolejnej reformie administracyjnej gromada Wilków  

obejmowała tylko część obecnego terytorium i dopiero kolejna reforma administracyjna doprowadziła 

do jego połączenia. Z dniem 1 stycznia 1973 r. powstała gmina Wilków w swoich obecnych granicach 

administracyjnych.  

Dziedzictwo kulturowe związane z dawnymi folwarkami reprezentują pozostałości założeń 

folwarcznych. W Pągowie zachowały się obiekty zespołu folwarcznego tj. gorzelnia, obora, spichlerz   

i kuźnia. W Pszenicznej znajduje się dawna gorzelnia i płatkarnia wraz z urządzeniami ciągu 
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technologicznego, stanowiąca wyjątkową atrakcję turystyczną gminy. Ponadto na terenie gminy 

znajduje się wiele obiektów XIX i XX-wiecznego budownictwa mieszkaniowego i gospodarczego 

stanowiącego dziedzictwo kulturowe związane z budownictwem wiejskim. W Gminnej Ewidencji 

Zabytków wskazano 442 obiekty o stwierdzonych wartościach zabytkowych, świadczących o kulturze 

budowlanej regionu. Większość obiektów zachowała się w stanie dobrym.  

Do cennych historycznie i kulturowo obszarów należy 5 parków, o walorach zarówno 

zabytkowych (tj. założenie, funkcja) jak i krajobrazowych i naturalnych. Zieleń ta stanowi cenny 

element krajobrazu oraz systemu przyrodniczego gminy. Towarzyszy zespołom pałacowym                          

i dworskim w ramach założeń rezydencjonalnych. Są to zarówno niewielkie parki tj. park 

krajobrazowy przy zespole dworskim w Idzikowicach i park o charakterze naturalnym przy zespole 

pałacowym              w Wilkowie jak i większe założenia parkowe tj. park krajobrazowy przy zespole 

pałacowym                        w Jakubowicach i Pągowie. Na terenie gminy znajdują się również zespoły 

zieleni historycznej m.in. grodzisko w Pągowie. 

Ponadto na terenie gminy znajdują się enklawy zieleni wysokiej. W Idzikowicach i Wilkowie pełnią 

funkcje niewielkich parków wiejskich oraz zgrupowania zadrzewień wzdłuż dróg, z których 

najbardziej charakterystyczne są te wzdłuż drogi w Pielgrzymowicach.  

Dziedzictwo archeologiczne jest świadectwem zmian, jakie zachodziły w gminie we 

wszystkich dawnych dziedzinach życia ludności - formach osadnictwa, sposobie budowy domów, 

zdobywania pożywienia i surowców, z których wytwarzano przedmioty codziennego użytku, broń, 

ozdoby, czy części stroju, a także systemie wierzeń i w innych przejawach kultury duchowej. 

Głównym źródłem przekazu są zachowane zabytki archeologiczne.  

Udokumentowane dziedzictwo archeologiczne gminy zostało w większości zidentyfikowane                     

na podstawie tzw. Archeologicznego Zdjęcia Polski, na podstawie którego opracowano karty AZP 

stanowisk archeologicznych. W obszarze gminy Wilków zidentyfikowano 117 stanowisk 

archeologicznych, z czego 28 wpisano do Rejestru Zabytków Województwa Opolskiego. Wykaz 

stanowisk wpisanych do rejestru zabytków z obszaru gminy Wilków zamieszczono w poniższej tabeli.  

 

Tabela nr 13. Wykaz stanowisk archeologicznych, wpisanych do Rejestru Zabytków Województwa 

Opolskiego 

Lp.  Nr 

stanowiska w 

miejscowości  

Nr obszaru 

AZP  

Nr rejestru  Chronologia kulturowa  

Funkcja obiektu  Kultura  

B U K O W I E  

1  2  79-34  A-638/84  ślad 

osadnictwa  

 

osada  łużycka  

2  3  80-34  A-648/84  osada  przeworska  

ślad osadnictwa  średniowieczna  

I D Z I K O W I C E  

3  1  79-35  A-587/81  cmentarzysko  pomorska  

J A K U B O W I C E  

4  1  79-35  A-205/69  osada  pradzieje  

ślad osadnictwa  późne średniowiecze  

5  2  79-35  A-75/68  osada  łużycka  

K R Z Y K Ó W  

6  4  79-35  A-208/70  osada  przeworska  

Id: 3E6A3802-6BCF-4690-B931-D9F1F2C5CE37. Podpisany Strona 38



33 

   Strategia Rozwoju Gminy Wilków 

 

 

   

 
 

Urząd Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46 – 113 Wilków 
tel/fax. 774195511 

 

osada  wczesne średniowiecze  

L U B S K A  

7  2  80-34  A-833/89  osada  przeworska  

8  3  80-34  A-838/89  osada  dołkowo-

grzebykowa  

9  4  80-34  A-835/89  ślad 

osadnictwa  

wstęgowa  

osada  wczesne średniowiecze  

ślad osadnictwa  wczesne średniowiecze  

10  5  80-34  A-831/89  osada  przeworska  

M Ł O K I C I E  

11  5  80-34  A-846/89  osada  przeworska  

P Ą G Ó W  

12  1  79-34  A-34/2004  grodzisko  2 poł. XIII – 

XIV w.  

P I E L G R Z Y M O W I C E  

13  2  80-34  A-850/89  osada  łużycka  

osada  przeworska  

14  3  80-34  A-836/89  ślad 

osadnictwa  

epoka 

kamienia  

ślad osadnictwa  wczesna epoka brązu  

15  4  80-34  A-828/89  osada  przeworska  

ślad osadnictwa  średniowiecze  

16  5  80-34  A-829/89  osada  przeworska  

W I L K Ó W  

17  3  80-34  A-847/89  ślad 

osadnictwa  

epoka 

kamienia  

ślad osadnictwa  pomorska  

osada  przeworska  

ślad osadnictwa   

18  4  80-34  A-843/89  osada  przeworska  

19  5  80-34  A-840/89  osada  łużycka  

osada  pomorska  

osada  przeworska  

20  7  80-34  A-841/89  osada  łużycka  

osada  pomorska  

ślad osadnictwa  późne średniowiecze  

21  9  80-34  A-857/89  ślad 

osadnictwa  

(?) epoka 

kamienia  

osada  łużycka  

22  11  80-34  A-852/89  osada  łużycka  

punkt osadniczy  wczesne średniowiecze  

osada  średniowiecze  

23  12  80-34  A-853/89  osada  łużycka  

24  13  80-34  A-859/89  osada  łużycka  

ślad osadnictwa   

osada  pomorska  
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25  14  80-34  A-873/90  osada  pomorska  

ślad osadnictwa  średniowiecze  

26  16  80-34  A-871/90  ślad 

osadnictwa  

 neolit  

osada  łużycka lub pomorska  

osada  wczesne średniowiecze  

27  17  80-34  A-880/90  osada  łużycka  

W O J C I E C H Ó W  

28  2  80-34  A-827/89  osada  przeworska  

osada  przeworska  
Źródło – Rejestr  Zabytków Województwa Opolskiego 

 

Wśród stanowisk archeologicznych na szczególną uwagę zasługuje grodzisko, zlokalizowane 

w Pągowie oraz cmentarzysko kultury pomorskiej w Idzikowicach z epoki brązu. Stanowiska 

archeologiczne znajdują się prawie na całym obszarze gminy jednak ich największe skupienia 

koncentrują się w dolinie Widawy jak i w dolinach mniejszych cieków. Duże skupisko stanowiska 

archeologicznych zlokalizowane jest również w północno-centralnej części gminy, w Pągówku.  

Stanowiska archeologiczne stanowią integralną część dziedzictwa kulturowego gminy. Specyfika ich 

ochrony polega m.in. na takim ich wykorzystaniu, które umożliwi ich integrację funkcjonalno-

przestrzenną z istniejącą strukturą osadniczą, jak również na ograniczeniu zbędnych działań 

inwestycyjnych na ich terenie.  

Na terenie gminy Wilków znajduje się 19 obiektów i obszarów objętych prawną ochroną 

konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków nieruchomych województwa opolskiego. Wśród 

obiektów architektury i budownictwa znajdują się obiekty sakralne (kościoły filialne), zlokalizowane     

w Bukowiu, Pągowie, Wilkowie i Wojciechowie oraz dawne założenia rezydencjonalne i folwarczne 

w Idzikowicach, Jakubowicach, Pągowie oraz Wilkowie. Obszary zabytkowe reprezentowane                        

są poprzez dawne parki krajobrazowe, zakładane w ramach założeń pałacowych jak i dworskich. 

 

Tabela nr 14. Wykaz obiektów i obszarów znajdujących się w rejestrze zabytków 

 

Lp.  Miejscowość  Nazwa  Nr rejestru i data wpisu  

1  Bukowie  Kościół parafialny p.w. Oczyszczenia Najświętszej 

Marii Panny 

908/64 z 26.05.1964r.  

2  
Idzikowice  

Dwór - zespół dworski  1939/68 z dn. 18.10.1968r.  

3  Park – zespół dworski  53/81 z 09.06.1981r.  

4  
Jakubowice  

Dwór – zespół pałacowy  A-2017/ 76 z 16.04.1976r.  

5  Park – zespół pałacowy  A-52/81 z 9.06.1981r.  

6  Krzyków  Park  A-51/81 z 01.06.1981r.  

7  

Pągów  

Kościół filialny p. w. św. ap. Piotra i Pawła  1106/66 z 05.02.1966r.  

8  Pałac – zespół pałacowy  2398/2000 z 06.11.2000r.  

9  Park – zespół Pałacowy  A-38/80 z 28.01.1980r.  

10  Oficyna – zespół pałacowy  1637/66 z dn. 27.09.1966r.  

11  Zespół folwarczny: gorzelnia, obora, spichlerz, 

kuźnia  

2398/2000 z 06.11.2000r.  

12  Pszeniczna  Gorzelnia z płatkarnią  2398/2000 z 06.11.2000r.  

13  Wilków  Kościół parafialny p. w. św. Mikołaja  650/59 z 13.11.1959r.  
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14  Pałac – Zespół pałacowy  2207/90 z 08.02.1990r.  

15  Park – zespół pałacowy  45/80 z 08.02.1980r.  

16  Wojciechów  Kościół filialny p. w. Nawiedzenia Najświętszej 

Maryi Panny  

917/64 z 29.05.1964r.  

Źródło – Rejestr  Zabytków Województwa Opolskiego  

 

 

 

 

 

21. Warunki demograficzne – stan i struktura ludności 

 

Gmina Wilków jest najmniejszą terytorialnie gminą powiatu namysłowskiego, 

charakteryzującą się gęstością zaludnienia wynoszącą na koniec 2016 r. 45 osób/km
2
 . Dla pozostałych 

gmin powiatu wskaźnik ten jest porównywalny i wynosi 32-40 osób/km
2
, przy średniej gęstości 

zaludnienia dla województwa wynoszącej 57 osób/km
2
. Gmina Wilków jest położona na terenach 

wiejskich, oddalonych od większych ośrodków miejskich, co wpływa na jej niską gęstość zaludnienia.  

Na koniec 2016 r. gminę zamieszkiwało 4491 osób. Ludność gminy Wilków stanowi 10,7% 

ludności powiatu namysłowskiego. Ludność zamieszkująca wieś stanowi 62,3% ludności powiatu             

z czego 17,3% stanowią mieszkańcy Wilkowa.  

Liczba ludności gminy na przestrzeni ostatnich 10 lat spadła o prawie 200 mieszkańców. Sukcesywny 

spadek ogółu mieszkańców stanowi proces charakterystyczny dla obecnej sytuacji demograficznej 

kraju, związany ze zmniejszaniem się liczby urodzeń, przy jednoczesnym wydłużaniu się wieku życia 

ludności (tzw. społeczeństwo starzejące się). 

Miejscowość Wilków, będąca centralnym ośrodkiem gminy, jest najliczniej zaludnionym sołectwem. 

Wraz z przysiółkiem Wilkówek skupia 1113 mieszkańców gminy. Najmniej zaludnionymi sołectwami 

są Dębnik oraz Pielgrzymowice.  

 

Tabela nr 15.  Liczba stałych mieszkańców wg. miejscowości w latach 2011-2016 

Lp.  Miejscowość  Liczba stałych mieszkańców  

rok 2016 2015  2014  2013  2012  2011  

1  Bukowie  686 690  702  701  704  698  

2  Dębnik  42 45  47  47  47  47  

3  Idzikowice  732 746  765  765  776  775  

4  Jakubowice  221 231  237  243  239  241  

5  Krzyków  245 248  259  264  266  273  

6  Lubska  214 214  206  217  220  226  

7  Młokicie  202 205  207  206  202  199  

8  Pągów  441 443  444  451  456  480  

9  Pielgrzymowice  81 83  84  85  84  79  

10  Pszeniczna  205 207  214  219  228  231  

11  Wilków  1057 1051  1052  1056  1039  1028  

12  Wilkówek  (Barski 

Dwór)  

56 56  58  58  56  57  

13  Wojciechów  309 321  322  318  322  327  
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Źródło – opracowanie własne 

  

Wskaźnik przyrostu naturalnego dla gminy Wilków w ciągu ostatnich dziesięciu lat 

kształtował się na poziomie dodatnim, jednak jego wartość malała. W 2013 r. przyrost naturalny 

wyniósł (1)                 a w 2014 r. (-16). Znacząca wartość ujemna może być przypadkowa lub 

świadczyć o zmianach demograficznych na kolejne lata, związanych z procesem zmniejszania się 

liczby mieszkańców                    w skutek ubytku naturalnego. 

 

 

Tabela nr 16.   Przyrost naturalny w latach 2006-2016 

 

Źródło – opracowanie własne 

 

Tabela nr 17.  Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych w latach 2005-2015 

 

 

Saldo migracji wewnętrznych 

 

rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

saldo 0 12 -21 -3 -21 -24 -24 -33 -14 -13 -34 

 

Saldo migracji zagranicznych 

 

rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

saldo -3 -3 -4 -1 -1 -1 
Źródło – Urząd Statystyczny w Opolu. 

 

Saldo migracji w gminie ma tendencję ujemną zarówno migracji wewnętrznych, obrazujących 

zmiany miejsca stałego zamieszkania ludności jak i migracji zagranicznych. Ujemne saldo migracji 

Razem: 4491 4540  4597  4630  4639  4661  

Rok  Liczba urodzeń  Liczba zgonów  Przyrost naturalny  

2006  43  46  -3  

2007  61  57  4  

2008  49  46  3  

2009  53  43  10  

2010  63  38  25  

2011  50  49  1  

2012  56  47  9  

2013  50  49  1  

2014  35  51  -16  

2015 50 41 9 

2016 52 41 11  
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świadczy o braku czynników mogących zatrzymać mieszkańców na terenie gminy. Jego ujemny 

poziom nie dotyczy procesu wyludniania się gminy lecz tendencji przemieszczania się ludności z 

obszaru wsi do miast.  

Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku jest korzystna. Ludność w wieku 

produkcyjnym stanowi 66,32% natomiast w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym 

odpowiednio 20,43% oraz 13,25%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 18. Wskaźniki obciążenia demograficznego (stan na 2015 r.) 

Wskaźnik obciążenia demograficznego  gmina Wilków  powiat 

namysłowski  

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku 

produkcyjnym  

53,3 57,4 

Ludność w wieku produkcyjnym na 100 osób w wieku 

przedprodukcyjnym  

29,39 270,7 

Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku 

produkcyjnym  

6,7 51,31 

Źródło – Urząd Statystyczny w Opolu 

 

Zgodnie z prognozą ludności dla Polski na lata 2014-2050, opracowaną przez Główny Urząd 

Statystyczny, liczba ludności Polski będzie sukcesywnie spadać. Prognozowana liczba ludności 

województwa w 2050r. stanowić będzie 80% stanu ludności odnotowanego w 2013 r. 

Tabela nr 19.  Prognoza demograficzna dla województwa opolskiego do 2030 r. 

Rok  2014  2015  2020  2025  2030  

ludność ogółem (tys.)  999,6  994,5  966,6  935,9  902,0  

ludność -tereny wiejskie) (tys.)  479,5  477,9  468,5  457,8  445,9  

ludność ogółem (2013 r. =100)  99,5  99,0  96,2  93,2  89,8  

ludność - tereny wiejskie 

(2013r.=100)  

99,7  99,4  97,4  95,2  92,7  

Źródło – Urząd Statystyczny w Opolu 

Prognoza ludności wiejskiej powiatu namysłowskiego określa podobną tendencję jak 

prognoza dla województwa, określa sukcesywny spadek liczby mieszkańców na przestrzeni lat. 

Bezrobotni w gminie Wilków stanowią 12% bezrobotnych powiatu namysłowskiego. Liczba 

bezrobotnych powiatu jest jedną z wyższych w województwie. Na koniec 2013r. gmina Wilków miała 

385 bezrobotnych, z czego 194 stanowiły kobiety, a 191 mężczyźni. Na przestrzeni ostatnich lat 

bezrobocie znacznie zmalało. 

 

Tabela nr 20.  Bezrobotni zarejestrowani wg płci w wybranych latach 
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Lata  2005  2009  2013  2014 2015 2016 

mężczyźni  255  147  191  136 99 88 

kobiety  349  194  194  175 122 112 

ogółem  604  340  385  311 221 200 

% z powiatu  14,13  12,37  13,90  13,50 13,50 12,20 
Źródło – Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie 

Pomimo znaczącego spadku bezrobocia na przestrzeni ostatnich lat stanowi ono nadal jeden                          

z problemów w gminie.   

Infrastruktura społeczna (system infrastruktury społecznej) to zespół instytucji i usług, 

zaspakajających w zorganizowany sposób ludzkie potrzeby w dziedzinie prawa, bezpieczeństwa, 

kształcenia, oświaty, kultury, opieki społecznej, służby zdrowia i budownictwa mieszkaniowego.

   

Obsługę administracyjną gminy zapewnia Urząd Gminy w Wilkowie oraz instytucje powiatowe 

zlokalizowane w Namysłowie jak i instytucje wojewódzkie z siedzibą w Opolu. W gminie funkcjonuje 

Bank Spółdzielczy, Ośrodek Zdrowia oraz Urząd Pocztowy w Wilkowie.  

Zadania w zakresie wychowania i edukacji realizują 4 gminne placówki oświatowe: 

1)  Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie,  

2)  Publiczna Szkoła Podstawowa w Bukowiu,  

3)  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Idzikowicach,  

4)  Publiczne Przedszkole w Wilkowie,   

oraz prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Dębniku.  

 

Ogółem w roku szkolnym 2017/2018 do placówek oświatowych uczęszcza 540 uczniów oraz 171 

przedszkolaków.  

W ramach wychowania przedszkolnego w gminie funkcjonują dwa publiczne przedszkola                            

w Wilkowie oraz w Idzikowicach (część zespołu szkolno- przedszkolnego) a także 2 oddziały 

przedszkolne przy Szkole Podstawowej  w Bukowiu i w Dębniku. 

Na terenie gminy brak jest szkół ponadpodstawowych. 

Dzięki pozyskiwanym środkom krajowym jak i unijnym, stan bazy dydaktycznej sukcesywnie ulega 

rozbudowie oraz organizowane są liczne zajęcia dodatkowe, w tym koła zainteresowań rozwijające 

indywidualne umiejętności.  

W zakresie lokalnych placówek kulturalnych, w gminie funkcjonuje Dom Kultury                            

w Wilkowie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie. W miejscowościach Idzikowice                        

i Bukowie znajdują się Biblioteki Publiczno-Szkolne. Ponadto na terenie gminy funkcjonuje 5 świetlic 

wiejskich, pełniących funkcję lokalnych centrów kultury i sportu: w Jakubowicach, Pągowie, 

Pielgrzymowicach, Pszenicznej i Wojciechowie. Dzięki przeprowadzonym remontom w latach         

2006-2014 obiekty są nowoczesne oraz dostępne dla osób niepełnosprawnych.  

W zakresie ochrony zdrowia w gminie Wilków usługi świadczą: Grupowa Praktyka Lekarska 

Medyk w Wilkowie oraz apteka w Wilkowie. 

W zakresie lecznictwa specjalistycznego mieszkańcy gminy mogą korzystać z usług medycznych             

w Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w Namysłowie..  

W zakresie opieki społecznej na terenie gminy działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS)      

w Wilkowie, jako gminna jednostka organizacyjna, utworzona do realizacji zadań własnych gminy                 

i zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej.  

W zakresie infrastruktury sportowej mieszkańcy gminy mają do dyspozycji zespół boisk sportowych    

w Wilkowie oraz siłownię zewnętrzne. Oprócz kompleksu boisk znajdują się także boiska sportowe                        

w Wojciechowie, Lubskiej, Młokiciu, Wilkowie, Bukowiu, Pszenicznej i Idzikowicach oraz korty 
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tenisowe w Wilkowie.        

Na terenie gminy działają 2 organizacje sportowe: Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe”         

w Wilkowie oraz Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”, przy Publicznej Szkole Podstawowej                        

w Bukowiu.  

Baza turystyczno-noclegowa:  

Największym kompleksem hotelowo-turystycznym w gminie jest kompleks rekreacyjno-szkoleniowy    

z hotelem „Jakubus”, mieszczący się w Jakubowicach na terenie ok. 40 ha. Kompleks oferuje miejsca 

noclegowe w dwóch obiektach hotelowych: w „Pałacu” oraz „Hotelu za Parkiem”, a także w pokojach 

gościnnych nad Stajnią. Łącznie do dyspozycji gości jest 100 miejsc noclegowych. Przy hotelu 

funkcjonuje restauracja, piano bar z salą bilardową i palarnią cygar a także sala konferencyjna na 150 

miejsc.  

Kompleks obejmuje Ośrodek Rekreacyjno-Szkoleniowy, ze Szkołą Jeździecką, stawy rybne oraz 

kąpielisko. „Jakubus” jest organizatorem oficjalnych zawodów jeździeckich (rangi regionalnej                     

i międzynarodowej). Szkoła jeździecka oferuje lekcje indywidualne, rajdy konne oraz przejażdżki 

bryczką i wozem.  

W gminie funkcjonuje gospodarstwo agroturystyczne „Nad Stawami”, które mieści się przy 

gospodarstwie rolnym ze stawami karpiowymi, położone na obrzeżu wsi Dębnik, w dolinie Widawy. 

Gospodarstwo oferuje 10 pokoi jednoosobowych z własnymi łazienkami, z czego 5 posiada 

możliwość dokwaterowania drugiej osoby oraz dostępność do terenów rekreacyjnych gospodarstwa. 

Gospodarstwo udostępnia staw do wędkowania oraz grill na świeżym powietrzu. Organizuje naukę 

jazdy konnej, przejażdżki bryczką a także udostępnia sprzęt pływający (kajaki, łodzie wiosłowe i 

rowery wodne).  

Ponadto na terenie gminy zlokalizowana jest zabytkowa Gorzelnia z Płatkarnią, stanowiąca część 

dawnego zespołu folwarcznego w Pszenicznej, udostępniana do zwiedzania. Zabytkowy obiekt wraz      

z urządzeniami ciągu technologicznego obecny właściciel udostępnia do zwiedzania przez 

zorganizowane grupy turystów. Kompleks złożony jest z dwóch przylegających do siebie części: 

dwukondygnacyjnego budynku gorzelni zbudowanego w II poł. XIX w. oraz trójkondygnacyjnego 

budynku płatkarni, wzniesionej w latach 20, XX w. Nad całością dominuje ceglany komin. W 

obiekcie zachował się ciąg technologiczny, będący pod ochroną konserwatorską, w ramach którego 

zachowała się m.in. maszyna parowa z początku XIX w. 

 

22. Standard zamieszkania 

 

Zabudowa na terenie gminy to przede wszystkim zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa 

jednorodzinna. Według danych GUS w 2015 r. na terenie gminy było 1397 mieszkań, na które 

składają się 5803 izby o łącznej powierzchni użytkowej 117 373 m². Przeciętna powierzchnia 

użytkowa                    1 mieszkania to 84,0 m² (26,0 m² na osobę).  

Standard mieszkań określany wg wyposażenia w podstawowe instalacje plasuje je na średnim 

poziomie, przy odsetku mieszkań niewyposażonych w podstawowe instalacje.   

Spośród zjawisk klimatu akustycznego najważniejszym jest występowanie hałasu. Można wyróżnić 

trzy podstawowe kategorie hałasu: komunikacyjny (związany z transportem), przemysłowy (związany             

z występowaniem zakładów przemysłowych) oraz komunalny (związany z obiektami publicznymi, 

maszynami budowlanymi itp.). W gminie Wilków ze względu na dominację produkcji rolniczej, 

brakiem ośrodków miejskich, a także słabo rozwiniętym przemysłem, występuje głównie pierwsza            

z wymienionych kategorii hałasu. Brak jest jak dotąd badań ilościowych nad wielkością hałasu na 

terenie gminy, ale można stwierdzić, że głównym jego źródłem jest transport samochodowy wzdłuż 

drogi wojewódzkiej nr 451 z Oleśnicy do Namysłowa. Na terenie gminy przebiega ona przez 

miejscowość Wilków. Na pozostałych drogach natężenie ruchu jest znacznie mniejsze można 

przewidywać, że dopuszczalne normy nie są w ich otoczeniu przekroczone. Jednym znaczącym 
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źródłem hałasu może być linia kolejowa znaczenia krajowego nr 143 z Wrocławia do Kalet. Na 

terenie gminy biegnie ona w przybliżeniu równolegle do wspomnianej drogi wojewódzkiej. Przecina 

ona miejscowości Wilków oraz Pielgrzymowice.   

 

23. Zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia 

 

Ochronę przed powodzią prowadzi się z uwzględnieniem map zagrożenia powodziowego               

i map ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym, zgodnie z przepisami 

ustawy z dn. 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zm.).  

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stanowią podstawę dla racjonalnego 

planowania przestrzennego na obszarach zagrożonych powodzią, a tym samym dla ograniczania 

negatywnych skutków powodzi.  

Obszary zagrożone powodzią o prawdopodobieństwie 1% i 10%, stanowią obszary szczególnego 

zagrożenia powodzią, dla których obowiązują zakazy zabudowy.  

W obszarze gminy Wilków zostały wyznaczone tereny szczególnego zagrożenia powodzią, 

zlokalizowane w dolinie rzeki Widawy. W obszarach tych obowiązuje zakaz zabudowy oraz  

wykonywania robót i czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających 

zagrożenie powodziowe, w tym:  

 wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych, z wyjątkiem 

dróg rowerowych, 

 sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód 

oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej          

do wzmocnienia brzegów, obwałowań lub odsypisk,  

 zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót,              

z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymaniem wód, budową, przebudową   lub 

remontem drogi rowerowej, a także utrzymaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową 

wałów przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie oraz 

czynności związanych z wyznaczeniem szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego [art. 

88 ust. 1. Ustawy - Prawo wodne].  

 

Na terenie Gminy Wilków zagrożone powodzią są miejscowości zlokalizowane wzdłuż doliny 

Widawy: Młokicie, Lubska, Dębnik.  

W dolinie rzeki Widawy istnieje możliwość powstania powierzchniowych ruchów masowych                    

w strefie brzegowej - osuwanie się skarp lub zboczy. Ze względu na niewielkie spadki terenu na 

pozostałym obszarze gminy można stwierdzić, że zagrożenie osuwania się mas ziemnych i osuwisk 

jest niewielkie.  

W zakresie bezpieczeństwa publicznego ochroną ludności i jej mienia na terenie gminy 

zajmuje się Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie.  

Sprawami bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ratownictwa ogólnego zajmują się Ochotnicze Straże 

Pożarne. Obecnie na terenie gminy działają 2 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (w Wilkowie               

i w Bukowiu). Jednostki funkcjonują w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.                    

Po zakończeniu działań wojennych w 1945 r. w gminie funkcjonowały ponadto jednostki                       

m.in.  w: Idzikowicach, Jakubowicach, Pągowie i Młokiciu. Do dzisiaj zachował się budynek 

pierwszej powojennej remizy OSP w Bukowiu, powstały w 1950r.  

Na terenie gminy zlokalizowane są następujące obiekty infrastruktury technicznej, wymagające 

specjalnego sposobu zagospodarowania:  

 droga wojewódzka nr 451 oraz linia kolejowa - tereny przyległe do terenów komunikacji 

powinny zostać zagospodarowane w sposób, zmniejszający uciążliwość akustyczną ich 

funkcjonowania (np. zieleń ochronna – izolacyjna),  
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 komunalne ujęcie wód podziemnych „Jakubowice” - w strefie ochronnej obowiązują 

szczególne warunki zagospodarowania, związane z zagrożeniem przenikania zanieczyszczeń 

do wód podziemnych, wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę pitną,  

 farma wiatrowa „Pągów” i „Namysłów” – w strefie oddziaływania obowiązują szczególne 

warunki zagospodarowania, w tym zakaz zabudowy,  

 cmentarze komunalne, od których powinna obowiązywać strefa związana z ograniczeniami        

w zagospodarowaniu przestrzennym terenów.  

 

24. System infrastruktury sanitarnej  

 

Racjonalne gospodarowanie zasobami wód ujmowanych na potrzeby zaopatrzenia ludności 

oraz dla rozwoju gospodarczego powinno zapewnić równowagę poboru i odtwarzanie zasobów, przy 

jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu oczyszczania wód zużytych.  

Gmina Wilków jest całkowicie zwodociągowana, każda z miejscowości posiada dostęp do gminnej 

sieci wodociągowej.  

Ujęcie eksploatowane jest przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka              

z o.o. w Namysłowie. Spółka świadczy usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę na terenie gminy 

Wilków. Woda wydobyta ze studni w Jakubowicach poddawana jest procesowi napowietrzania i 

filtracji ciśnieniowej, a następnie uzdatniona woda jest przesyłana do zbiornika wody pitnej 

(wyrównawczego  w Jakubowicach) i transportowana pompami II° do rurociągów oraz do pompowni 

wody w Pągowie        i Głuszynie. Pobór wody z ujęcia wynosi 256 011 m
3
/rok. Łączna pojemność 

terenowych zbiorników retencyjnych na wodociągu „Jakubowice” wynosi 700 m
3
, co stanowi 

wielkość wystarczającą dla pokrycia nierównomierności rozbiorów dobowych i zaopatrzenia p.poż.  

Pod względem zaopatrzenia w wodę sytuacja gminy jest korzystna ponieważ wszystkie miejscowości 

są zwodociągowane. Udokumentowane zasoby wód podziemnych w pełni zaspokajają obecne                      

i przyszłe zapotrzebowanie na wodę.   

W obrębie gminy znajduje się łącznie 21 miejsc poboru wód podziemnych do różnych celów 

użytkowych (dane Centralnej Bazy Danych Hydrogeologicznych). Większość z nich to ujęcia wód 

trzeciorzędowych, następnie czwartorzędowych. Sporadycznie wody podziemne ujmowane                        

są  z utworów triasowych. Głębokość występowania wód mieści się w przedziale od 26 m w okolicach 

Młokicia, gdzie rzędne terenu są jednymi z najniższych do 67 m w Pągowie, gdzie rzędna terenu 

wynosi 190 m n.p.m. W studniach i odwiertach głębokość do zwierciadła wody wynosi średnio  ok. 

1,5 m.  

Siecią kanalizacji sanitarnej są objęte miejscowości: Krzyków (245 mieszkańców), Wilków   

(1057 mieszkańców), Jakubowice (221 mieszkańców), Idzikowice (732 mieszkańców). Istniejącą na 

terenie gminy sieć kanalizacyjną eksploatuje Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych 

„EKOWOD”.  

Sieć kanalizacji sanitarnej jest rozbudowywana i docelowo ma objąć wszystkie tereny zurbanizowane 

w gminie. Ponadto na terenie gminy zlokalizowane są przyzagrodowe biologiczno-mechaniczne mini-

oczyszczalnie ścieków m.in. przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Bukowiu. Budynki                                          

w miejscowościach nie objętych systemem kanalizacji sanitarnej posiadają lokalną kanalizację                  

w postaci bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe (tzw. szamba). Pojazdy asenizacyjne 

wywożą ścieki    do oczyszczalni ścieków w Namysłowie.  

Gospodarka w zakresie usuwania i utylizacji odpadów . 

Powstające odpady należą głównie do odpadów komunalnych. Odpady przemysłowe stanowią 

niewielki udział, występują przy prowadzonych działalnościach gospodarczych  i są 

zagospodarowywane              we własnym zakresie.  

Na terenie Gminy Wilków obowiązuje regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy. 
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Od 1 lipca 2013 r. uruchomiony został nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.                

Od tego czasu podmiotem odpowiedzialnym za organizację i funkcjonowanie nowego systemu jest 

Gmina Wilków. Gmina w zamian za uiszczaną przez mieszkańców stawkę opłaty gospodaruje 

odpadami komunalnymi. Wywiązując się z ustawowego obowiązku Gmina  Wilków corocznie 

organizuje  przetarg  na  odbiór,  transport    i  zagospodarowanie odpadów komunalnych   

z nieruchomości zamieszkałych położonych na jej terenie.    

W nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi gmina ma wpływ na każdy z jego elementów 

i dzięki temu może kształtować sposób gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie.  

Celem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach było dążenie do:  

− uszczelnienia obecnie funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; 

− prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”;  

− zmniejszenia ilości odpadów komunalnych kierowanych na składowiska; 

− zwiększenia liczby nowoczesnych instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych; 

− całkowitego wyeliminowania nielegalnych składowisk odpadów (dzikich wysypisk); 

− prowadzenia właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi 

przez właścicieli nieruchomości, jak i prowadzących działalność w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.  

Wojewódzki system gospodarowania odpadami podzielony został na regiony gospodarki 

odpadami (Gmina Wilków znajduje się w obrębie północnym), w ramach których zostały utworzone 

instalacje zagospodarowywania odpadów z danego regionu. Odpady komunalne zmieszane, odpady                             

z pielęgnacji terenów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone 

do składowania zagospodarowywane wyłącznie  w ramach danego regionu. 

 

III.  Ponadlokalne cele publiczne 

 

Dla obszaru gminy Wilków nie zostały wyznaczone zadania rządowe, wpisane do rejestru 

programów zadań rządowych służących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym.  

 

1. Możliwości rozwoju gminy 

 

Potrzeby terenowe gminy określa się w podziale na inwestycje publiczne i prywatne. Określenie 

potrzeb terenowych dla inwestycji publicznych wynika z planów inwestycyjnych gminy oraz ustaleń 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Potrzeby terenowe dla inwestycji 

prywatnych wynikają z prognozy demograficznej oraz analizy rozwoju społeczno-gospodarczego 

gminy, w tym jej potencjału inwestycyjnego.   

Potrzeby rozwoju wynikające z trendu demograficznego i oczekiwań społecznych (postulatów 

użytkowników).  

Prognoza demograficzna obrazująca trend demograficzny wskazuje na sukcesywny spadek liczby 

mieszkańców, związany ze zmniejszającą się liczbą urodzeń. Demografia regionu nie wskazuje na 

wzrost liczby mieszkańców i zwiększone zapotrzebowania na tereny mieszkaniowe.  

Do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków 

wpłynęły wnioski od mieszkańców oraz instytucji. Wnioski dotyczyły w szczególności przeznaczenia            

w polityce przestrzennej działek prywatnych właścicieli pod zabudowę mieszkaniową lub 

mieszkaniowo usługową. Pozostałe wnioski dotyczyły: przeznaczenia terenu pod działalność 

gospodarczą związaną z hodowlą ryb w Idzikowicach, rozbudowy istniejącej farmy wiatrowej                    

w Pągowie, budowy nowych wiatraków na terenach rolniczych w Krzykowie, przeznaczenia terenów 

pod usługi, usługi sportu i rekreacji, ogródki działkowe i zieleń urządzoną w Idzikowicach oraz 

Id: 3E6A3802-6BCF-4690-B931-D9F1F2C5CE37. Podpisany Strona 48



43 

   Strategia Rozwoju Gminy Wilków 

 

 

   

 
 

Urząd Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46 – 113 Wilków 
tel/fax. 774195511 

 

uwzględnienia planowanego boiska i punktu selektywnej zbiórki odpadów, jako inwestycji celu 

publicznego o znaczeniu lokalnym.  

 

2. Potrzeby inwestycyjne gminy w zakresie rozwoju lokalnej społeczności 

 

Aktywność inwestycyjna samorządu gminnego prowadzi do poprawy bytu społeczności lokalnej     

i zaspokajania jej potrzeb a jednocześnie gwarantuje trwały rozwój jednostki przez aktywizację 

gospodarczą obszaru.  

Główne inwestycje w gminie dotyczyć będą działań w zakresie infrastruktury technicznej, w tym 

komunikacji, polegające na modernizacji istniejących ciągów komunikacyjnych oraz ich doposażenia 

oraz rozbudowy sytemu kanalizacji sanitarnej. Znaczna ilość inwestycji realizowanych w gminie 

dotyczy sektora kultury, m.in. w zakresie organizacji imprez kulturalnych i edukacyjnych, 

doposażenia istniejących obiektów edukacyjnych i kulturalnych oraz ich modernizacji, realizacji 

obszarów sportu       i rekreacji. Zadania inwestycyjne powinny również dotyczyć realizacji 

zagospodarowania przestrzeni publicznych.  

Większość działań inwestycyjnych nie wymaga określenia rezerw terenów pod ich lokalizację, gdyż 

dotyczą przekształceń i uzupełnień istniejących zasobów gminnych. Rezerw terenowych natomiast 

wymagają następujące zadania:  

 budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów we wsi Wilków,  

 budowa boiska sportowego we wsi Jakubowice,  

Ponadto wskazane jest wyznaczenie obszaru przestrzeni publicznej.  

 

3. Potrzeby inwestycyjne gminy wynikające z rozwoju społeczno-gospodarczego 

 

Każda jednostka samorządowa, prowadząc określoną politykę, dąży do uzyskania przewagi 

konkurencyjnej pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. Pozyskiwanie przedsiębiorców                           

i powstawanie nowych inwestycji przekłada się bowiem bezpośrednio na zwiększanie dochodów 

budżetowych gminy, a zwłaszcza dochodów własnych, z których można finansować zadania służące 

rozwojowi lokalnej społeczności.  

Samorząd lokalny zobowiązany jest do tworzenia warunków rozwoju inwestycyjnego podmiotów 

działających w obszarze gminy jak i przyszłych działalności, poprzez kreowanie oferty inwestycyjnej. 

Oferta inwestycyjna gminy powinna natomiast mieć przełożenie na politykę przestrzenną, w której 

zawarte są obszary perspektywicznego rozwoju inwestycji.  

Potrzeby inwestycyjne w gminie:  

 zwiększenie obszarów inwestycyjnych, w zakresie rozwoju obiektów produkcyjnych, składów 

i magazynów, ze względu na zainteresowanie inwestycyjne i możliwości rozwoju gminy,  

 budowa sieci gazowniczej i kanalizacyjnej, 

 rozwój ośrodka „Jakubus” w Jakubowicach, w zakresie określenia obszarów dla rozwoju 

funkcji, związanych z zagospodarowaniem rekreacji i sportu. 

 

4. Mieszkalnictwo i usługi. 

 

Ze względu na analizę ruchu inwestycyjnego w gminie, na podstawie ilości oraz rozmieszczenia 

wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu (dalej decyzje wz), 

zapotrzebowanie na nową zabudowę jest niewielkie. Średnio w gminie wydawanych jest 21 decyzji 

wz, w tym na zabudowę mieszkaniową – 9, zabudowę usługową – 2, zabudowę gospodarczą – 3, 

zabudowę produkcji rolniczej – 5. 
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 Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę nie przekracza sumy powierzchni 

użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy. Z tego powodu nie przewiduje się lokalizacji 

nowej zabudowy poza obszarami o wykszatłconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach 

istniejących jednostek osadniczych. Istniejące struktury osadnicze, ze względu na częściowy brak 

wykształconych granic zainwestowania, wymagają uzupełnień.  

Zapotrzebowanie na nową zabudowę zależy w dużej mierze od projektu zespołu mieszkaniowego lub 

pojedynczych obiektów i lokalizacji zabudowy, dostępu do usług, mikroklimatu, oraz wpływu 

otoczenia (pozytywnego lub negatywnego). Polityka samorządu terytorialnego zmierza do 

zatrzymania mieszkańców na terenie gminy oraz zachęcenia nowych do osiedlania się w jej granicach. 

Przyciągnięcie nowych mieszkańców związane jest z ofertą zamieszkania w gminie, walorami 

zarówno samego budownictwa jak i otoczenia w jakim jest zlokalizowane.  

Gmina Wilków powinna stwarzać warunki zamieszkania, odpowiednie dla zatrzymania mieszkańców 

w gminie jak i zaoferowania obszaru gminy nowym mieszkańcom, jako miejsca ich zamieszkania. 

 

 

 

 

 

5. Przemysł  

 

W analizowanym okresie tzn. od 2010r., nie została wydana żadna decyzja dotycząca zabudowy 

przemysłowej, nie związanej z gospodarką rolną. Obszary pod zabudowę przemysłową zostały 

przewidziane w sołectwie Wilków w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego. Te tereny traktowane są jako inwestycyjne, wprowadzające nową funkcję w obszarze 

gminy.  

Przemysł należy do głównych czynników generujących rozwój jednak jego wymogi lokalizacyjne 

są na ogół mało elastyczne. W zakresie jego lokalizacji konieczne jest przeanalizowanie określonych 

czynników lokalizacji takich jak:  

  fizjografia terenu, wody powierzchniowe, planowane zalesienia, nośność gruntów;  

 dostępność komunikacyjna, lokalizacja w odniesieniu do ośrodków miejskich, istniejące 

użytkowanie, planowane przeznaczenie terenów sąsiednich.  

Obszar gminy Wilków w ostatnich latach znalazł się w zainteresowaniu inwestycyjnym. 

Zainteresowaniem tym cieszyły się tereny wzdłuż drogi wojewódzkiej, o dobrych warunkach 

fizjograficznych i dobrze skomunikowane. Położone na trasie do miasta Namysłów, wzdłuż korytarza 

transportowego rangi regionalnej. Grunty te ze względu na rolniczy sposób użytkowania nie mogą 

zostać wykorzystane w zakresie inwestycji związanych z przemysłem natomiast grunty dotychczas 

przeznaczone pod przemysł w obowiązującym planie miejscowym stanowią zbyt mały obszar. 

Polityka przestrzenna gminy ma na celu wytypowanie odpowiednich terenów pod inwestycje 

związane z obiektami przemysłowymi, składami i magazynami, w celu stworzenia kompleksowej 

oferty inwestycyjnej.  

 

6. Rolnictwo, zalesienia i rekreacja 

 

Gmina Wilków charakteryzuje się jednymi z najlepszych warunków dla rozwoju rolnictwa,        

ze względu na znacząca powierzchnię gleb wysokich klas bonitacyjnych, warunki klimatyczne                           

i topograficzne terenów. Przeważająca część obszaru gminy musi pozostać w rolniczym, intensywnym 

użytkowaniu. Ze względu na konieczność lokalizacji innych funkcji takich jak: osadnictwo, usługi, 
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przemysł czy sport i turystyka, konieczne jest wytypowanie terenów umożliwiających realizację tych 

funkcji w ramach procesu wielofunkcyjnego rozwoju wsi.  

W gminie Wilków rozwija się rekreacja i turystyka, zlokalizowana w sąsiedztwie rzeki Widawy. 

Obszar ten wymaga rozwoju i zagospodarowania nowych terenów.  

Ze względu na bardzo niską lesistość terenu, związaną z wykształceniem się na tych terenach bardzo 

dobrych gleb pod uprawy rolnicze, intensywną gospodarkę rolną oraz procesy erozyjne gleb (erozja 

wietrzna) w gminie wymagane są działania w zakresie zalesień i uzupełnień roślinności.  

Obszary zabudowy, na terenach na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, stanowią obszary zabudowy zagrodowej. W obszarach tych zlokalizowane są 

pojedyńcze obiekty zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.  Stan obiektów dziedzictwa kulturowego  

 

Uzgodnienia z organem ds. ochrony zabytków na etapie ustalania warunków zagospodarowania terenu 

i kształtowania zabudowy wymagają: 

 wszelkie zamierzenia inwestycyjne modernizacji i adaptacji w obiektach zabytkowych i w ich  

bezpośrednim otoczeniu, 

 zmiany zagospodarowania parku podworskiego, 

 wszelkie prace, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, ale ich realizacja 

mogłaby spowodować pogorszenie stanu zachowania dóbr kultury ( dotyczy to takich 

przypadków jak: montaż okien z PCV, okładanie cokołów i parterów budynków płytami 

ceramicznymi i gresami, wymiana pokrycia dachów na blachodachówkę, gont papowy, 

instalowanie tablic i urządzeń reklamowych).  

 W obrębie stanowisk archeologicznych : 

 wszelkie inwestycje w obrębie lub w otoczeniu stanowisk archeologicznych wymagają 

uzgadniania z OW SOZ w Opolu, 

 prace ziemne muszą być prowadzone pod nadzorem archeologicznym, badania  ratownicze  

 i nadzór finansuje inwestor, 

 wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty oraz obiekty nieruchome  

i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej. 

 

8.  Strefa społeczna, sytuacja demograficzna i społeczna  

 

Wybrane informacje o funkcjonowaniu społeczno-gospodarczym gminy Wilków. 

Liczba ludności w gminie na przestrzeni ostatnich lat ulega zmniejszeniu oraz występuje 

tendencja starzenia się społeczeństwa. Spowodowane jest to niskim przyrostem naturalnym oraz 

migracjami ludności. Odpływ ludności następuje przede wszystkim do większych aglomeracji 

miejskich, a także za granicę kraju. Należy go częściowo wiązać z migracją ludności, zwłaszcza 

młodzieży, której wyjazdy najczęściej wiążą się z brakiem na terenie gminy szkół średnich                              

i wyższych. 
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Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiona została struktura ludności w gminie  wg płci i wieku, 

aktywności ekonomicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres nr 1.  Ludność według płci i wieku na terenie Gminy Wilków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: 3E6A3802-6BCF-4690-B931-D9F1F2C5CE37. Podpisany Strona 52



47 

   Strategia Rozwoju Gminy Wilków 

 

 

   

 
 

Urząd Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46 – 113 Wilków 
tel/fax. 774195511 

 

 

Tabela nr 21. Ludność według płci i ekonomicznych grup wieku w gminie Wilków 

Źródło – Podstawowe informacje ze spisów powszechnych  2011 r. –  gmina wiejska Wilków, Urząd Statystyczny w Opol 

Tabela nr 22.  Ludność gminy według edukacyjnych grup wieku 

Wyszczególnienie 

Wiek przedszkolny 171 

  I    klasa 45 

  II   klasa 61 

 III   klasa 89 

  IV  klasa 77 

  V   klasa 65 

  VI  klasa 57 

  VII klasa 36 
Źródło – opracowanie własne 

Na terenie gminy znajduj się 1181 gospodarstw domowych, co w stosunku do liczby mieszkańców 

daje 3,80 osoby na jedno gospodarstwo.   

 

9.  Warunki i jakość życia mieszkańców, poziom bezpieczeństwa  

 

 Jakość życia mieszkańców charakteryzują dwa podstawowe czynniki: standard zamieszkania  

i poziom ekonomiczny rodzin. Na podstawie danych stwierdza się, że jakość życia mieszkańców jest 

średnia. Warunki mieszkaniowe są bardzo zróżnicowane. Niski standard mieszkaniowy zauważany 

jest zwłaszcza w budynkach mieszkalnych wielolokalowych (bloki). Standard budynków 

jednorodzinnych jest dobry i bardzo dobry. Wszystkie gospodarstwa domowe na terenie gminy 

posiadają elektryczność i dostęp do bieżącej wody zimnej (z wodociągu). Większość posiada toalety w 

domach oraz centralne ogrzewanie. Przeważająca większość mieszkańców posiada  telefony 

stacjonarne lub komórkowe. Szacuje się że około 90 % gospodarstw domowych posiada samochód 

osobowy. Poziom ekonomiczny rodzin jest bardzo zróżnicowany. Brak warstwy średniej. Znaczny 

odsetek ludności reprezentuje niski poziom ekonomiczny. 

Głównymi miejscami pracy na terenie gminy są prywatne gospodarstwa rolne, co jest związane                   

z funkcją typowo rolniczą gminy. Wiele osób zatrudnionych jest również w rolnych spółkach. 

Wyszczególnienie Ogółem 

OGÓŁEM W LICZBACH  

                                W tym kobiet:  

 

4506 

             2211 

W wieku:  

przedprodukcyjnym  

(mężczyźni i kobiety w wieku 0-17 lat) 
896 

produkcyjnym 

(mężczyźni w wieku 18-64 lata, kobiety  w wieku 18-59 lat), w tym: 

 

2939 

poprodukcyjnym 

(mężczyźni w wieku 65 lat i więcej, kobiety w wieku 60 lat i więcej) 

 

671 
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Bliskość aglomeracji wrocławskiej i miasta Namysłów zapewnia również w pewnym stopniu rynek 

pracy dla mieszkańców gminy Wilków. 

Poziom bezrobocia jest bardzo zróżnicowany.   

W niektórych wioskach bezrobocie sięga ok. 10 % zawodowo czynnych mieszkańców. Brak 

kwalifikacji i wykształcenia znacznie utrudnia  znalezienie pracy w innych sektorach. 

Potencjał intelektualny według mierników wykształcenia w gminie Wilków nie przewyższa średniej 

województwa opolskiego. Mieszkańcy gminy to głównie rolnicy i robotnicy o wykształceniu 

zawodowym lub średnim. 

Na terenie gminy występują drobne kradzieże mienia, oraz włamania. Jednak stopień przestępczości w 

gminie Wilków nie jest na wysokim poziomie, wobec czego mieszkańcy gminy mogą czuć się 

bezpiecznie. Nie występują bezpośrednie zagrożenie życia i mienia. Niemniej jednak policja 

odnotowuje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. kolizje drogowe, przypadki kierowania 

pojazdami po spożyciu alkoholu, przekroczenie dozwolonej  prędkości i inne drobne wykroczenia. 

  

 

 

 

 

 

10.   Edukacja, kultura, sport  

 

Na terenie gminy znajdują  się następujące placówki oświatowe: 

Tabela nr 23.  Placówki oświatowe 

L.p Nazwa placówki  Oświatowa Adres 

1 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bukowiu 

wraz z   oddziałem przedszkolnym 

ul. Lipowa 54,  Bukowie 

46-113 Wilków 

2 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Idzikowicach 
Idzikowice 24 a 

46-113 Wilków 

3 
Publiczna  Szkoła Podstawowa SPSK w 

Dębniku  wraz z  oddziałem przedszkolnym 

Dębnik 14A 

46-113 Wilków 

4  Publiczna Szkoła Podstawa w Wilkowie 
ul. Długa 38, Wilków 

46-113 Wilków 

5 Publiczne Przedszkole w Wilkowie 
ul.Kolejowa 17, Wilków 

 46-113 Wilków 
  Źródło –  opracowanie własne 

Wszystkie placówki w miarę możliwości są dobrze przygotowane lokalowo i dydaktycznie. Szkoły            

są wyposażone w pracownie komputerowe z dostępem do internetu. 

Na terenie gminy - w Wilkowie istnieje Dom Kultury, w którym prowadzona jest intensywna 

działalność kulturalna. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowie umiejscowione są 

ogólnodostępne stanowiska komputerowe z dostępem do internetu. 

W miejscowościach Pszeniczna, Pągów, Jakubowice, Pielgrzymowice i Wojciechów mieszkańcy mają 

możliwość spotkania się i wspólnej zabawy w świetlicach wiejskich znajdujących  się w tych wioskach 

oraz altanach rekreacyjnych umiejscowionych przy placach zabaw lub boiskach.  

 

Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Wilków: 
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 Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Wilkowie, 

ul. Wrocławska 16, 46 – 113 Wilków 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowiu, 

ul. Lipowa 79, 46 – 115 Bukowie 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowie, 

ul. Długa 38, 46-113 Wilków 

 Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” w Bukowiu, 

ul. Lipowa 54, 46-113 Wilków 

 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy Namysłów II, 

Plac Wolności 12, 46-100 Namysłów 

 Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów "Sami dla Siebie" 

ul. Rynek - Ratusz 1, 46-100 Namysłów 

 Stowarzyszenie Mieszkańców Idzikowic „Nasza Przyszłość” 

Idzikowice 24B, 46-113 Wilków 

 Stowarzyszenie – Koło Gospodyń Wiejskich 

ul. Lipowa 54, 46-115 Bukowie 

 

 

11.  Określenie grup społecznych wymagających wsparcia  

 

Na terenie gminy Wilków działa obecnie jedna instytucja pomocy społecznej – Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie. Ilość osób korzystających z pomocy zmniejsza się z roku 

na rok. 

Według danych z ww. Ośrodka wynika, że nieznaczna część społeczeństwa w gminie wymaga pomocy  

i wsparcia. Do tych grup należą przede wszystkim osoby bezrobotne, dotknięte chorobą, rodziny 

wielodzietne, o niskich dochodach i patologiczne.  

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych osobom, które nie są w 

stanie ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera 

te osoby w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia  

w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także 

zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do 

usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.  

 

Tabela nr 24.  Liczba rodzin  objętych pomocą społeczną 

 

Wyszczególnienie Liczba osób, którym 

przyznano  świadczenie 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach 

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i 

zadań własnych ogółem 

233 139 407 

W tym: 

     świadczenia pieniężne  

126 119 352 

          świadczenia niepieniężne 111 66 261 

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych 

bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę 

1 1 1 

Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych 

bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę 

233 139 1 

Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej ogółem x 195 407 
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W tym: 

           Wyłącznie w postaci pracy socjalnej 

x 40 504 

  Źródło – Dane Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres nr 2.   Udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej 

 
Źródło – Podstawowe informacje ze spisów powszechnych – gmina wiejska Wilków, Urząd Statystyczny w Opolu. 

 

Tabela nr 25.  Sytuacja życiowa mieszkańców 

Powody trudnej sytuacji życiowej 

Liczba rodzin 

korzystających z 

pomocy (ogółem) 

Liczba osób w 

rodzinach  

1 UBÓSTWO 95 282 

2 BEZDOMNOŚĆ 0 0 

3 POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 27 142 
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W TYM WIELODZIETNOŚĆ 24 133 

4 BEZROBOCIE  88 293 

5 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 52 130 

6 DŁUGOTRWAŁA LIB CIĘŻKA CHOROBA 44 104 

7 

BEZRADNOŚĆ, NIEZARADNOŚĆ  W SPRAWACH 

OPIEUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 

I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO -

OGÓŁEM  

11 

49 

W TYM RODZINY NIEPEŁNE 6 15 

             RODZINY WIELODZIETNE 5 34 

8 ALKOHOLIZM 4 19 

 PRZEMOC W RODZINIE 1 3 

9 
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO 

ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO  
1 

5 

10 ZDARZENIA LOSOWE 1 1 

  Źródło – Dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie  

 

 

12.  Rynek pracy i zjawisko bezrobocia 

Cały teren gminy objęty został tzw. bezrobociem strukturalnym. Stopa bezrobocia na terenie gminy 

sięga obecnie 12%. Najbardziej narażone na bezrobocie są osoby w wieku 19-25 lat, głównie 

absolwenci szkół średnich oraz osoby powyżej 50 lat. Częściej bezrobocie dosięga kobiet niż 

mężczyzn. Największą ilość osób bezrobotnych stanowią osoby długotrwale bezrobotne – 

poszukujące pracy powyżej 13 miesięcy. 

Tabela nr 26.  Aktywność ekonomiczna mieszkańców Gminy Wilków 

Pracujący 435 

Bezrobotni zarejestrowani 221 

                               W tym kobiety w % 55,2 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w %  7,5 

Udział zarejestrowanych bezrobotnych kobiet w liczbie kobiet  w wieku produkcyjnym w %  9,2 

  
Źródło – Podstawowe informacje ze spisów powszechnych 2011 r. – gmina wiejska Wilków, Urząd Statystyczny w Opolu. 

 

Tabela nr 27.  Poziom bezrobocia w Gminie Wilków 

 z liczby bezrobotnych 

Bezrobotni Z 

prawem 

do 

zasiłku 

Do 

30 

roku 

życia 

W tym  

do 25 

roku 

życia 

Powyżej 

50 roku 

życia 

Długo- 

trwale 

bezro- 

botni 

Bez 

kwali- 

fikacji 

Nie- 

pełno- 

sprawni 

Osoby w 

okresie 

do 12-tu 

miesięcy. 

Od  

ukończenia 

szkoły 

Kobiety, 

które nie  

podjęły 

zatrudnię- 

nia 

po 

urodze- 
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niu 
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ty 

o k o k o k o k o k o k o k o k o k 

221 122 29 15 68 46 47 31 65 24 111 68 86 54 15 3 10 8 28 28 
Źródło – Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie.  

 

Trudną sytuację powrotu do pracy posiadają osoby, które są zarejestrowane w Powiatowym 

Urzędzie Pracy nieprzerwalnie od 12-24 miesięcy i powyżej 24 miesięcy. 

Wśród ogółu bezrobotnych zarejestrowanych najliczniejszą grupę stanowią osoby o małym 

stażu pracy 1-5 lat. 

Jednym z istotnych przedsięwzięć zmniejszających bezrobocie realizowanych przez Powiatowy 

Urząd Pracy jest promocje przedsiębiorczości oraz środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej  

a także podnoszenie kwalifikacji poprzez rożne szkolenia teoretyczne i praktyczne. 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze.  

 

Przeprowadzone wśród mieszkańców gminy ankiety pozwoliły określić zadania , które zdaniem 

społeczności lokalnej miałyby być najważniejsze do zrealizowania, zmierzające do poprawy jakości  

i warunków ich życia. Do planu zostały wybrane zadania, które otrzymały największą ilość punktów, 

zgodnie z wolą mieszkańców.  

Zadania i miejscowości oraz ilość ankiet zostały przedstawione w poszczególnych tabelach.  

Na potrzeby niniejszej strategii w dniu 01.02.2017r. rozdysponowano anonimowe ankiety 

wśród mieszkańców i osób powiązanych z gminą. W ankiecie poprosiliśmy o wskazanie opinii na 

temat najważniejszych zagadnień między innymi związanych z funkcjonowaniem gminy, 

inwestycjami, poziomem życia, czy też środowiskiem. Osoby wypełniające ankietę mogły określić jak 

oceniają dane zagadnienie w czterostopniowej skali: bardzo źle, źle, dobrze i bardzo dobrze. Zapytano 

również o to czy przeprowadzone do tej pory inwestycje są przydatne mieszkańcom, oraz w czym 

upatrują szansę rozwoju Gminy Wilków. 

W ankiecie wzięło udział 141 kobiet oraz 83 mężczyzn. Najliczniejszą grupą 

zainteresowanych byli mieszkańcy z wykształceniem zawodowym i średnim, a najliczniejszą grupą 

głosujących byli ludzie w wieku od 30 do 40 lat, oraz 41-50 lat.  

W danych respondenta zapytano również o zatrudnienie, jednak nie wszyscy zaznaczyli 

odpowiedź. Wśród udzielonych odpowiedzi na temat zatrudnienia odpowiedzi udzieliło 117 osób 

zatrudnionych na terenie Gminy Wilków, 35 osób bezrobotnych, 14 przedsiębiorców, 27 rolników,        

18 emerytów i rencistów, oraz 8 osób uczących się. Na poniższych wykresach nr 3 i 4 zobrazowano 

powyższe dane. 

 

Wykres nr 3 
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Wykres nr 4 
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Celem niniejszego badania było wskazanie, które obszary czy też zagadnienia powinny być 

traktowane jako priorytetowe, co uważane jest za słabe  i mocne strony gminy, oraz co stanowi szansę 

do dalszego rozwoju. Przeprowadzanie ankiety pozwoliło na zbudowanie strategii uwzględniającej 

oczekiwania lokalnej społeczności, ponieważ diagnozowanie  teraźniejszości,  a  szczególnie 

określanie potrzeb oraz oczekiwań jest przede wszystkim zadaniem naszej gminnej społeczności.   

 To dzięki Państwa zaangażowaniu udało się zebrać wiarygodne dane obrazujące naszą 

Gminę,  na ich podstawie została przeprowadzona analiza SWOT i określona nasza wspólna misja.  

Wyniki ankiet przedstawione zostały poniżej na załączonych wykresach. Aby poprawić ich 

czytelność konieczne było jednak zsumowanie oddanych głosów bardzo złe i złe oraz dobrze i bardzo 

dobrze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres nr 5 
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Jak wynika z powyższego wykresu w kwestii inwestycji i infrastruktury technicznej 

mieszkańcy i osoby powiązane z Gminą Wilków stwierdziły, że największy problem stanowi brak 

ścieżek rowerowych, transport publiczny, stan techniczny dróg, oraz stan infrastruktury rekreacyjno – 

turystycznej.  

Przez Gminę Wilków przebiega droga wojewódzka nr 451, która łączy Gminę Wilków                    

z miastem Namysłów będącym najbliższym miejscem ze zwiększoną  możliwością zatrudnienia. 

Biorąc pod uwagę fakt iż odległość ta stanowi zaledwie 4 km brak ścieżki rowerowej do Namysłowa 

stanowi faktyczny problem. Władze Gminy Wilków zdają sobie z tego sprawę i nieustannie 

monitorują możliwości źródła finansowania takiego projektu, na chwilę obecną jednak fundusze 

nakazują wybierać pomiędzy siecią kanalizacji sanitarnej a ścieżką rowerową. Należy jednak przyjąć 

iż ankietującym nie chodziło jedynie o ścieżkę rowerową do Namysłowa, ale i ścieżki rowerowe 

rekreacyjne „wewnątrz gminy”. Są one wytyczone lecz formalnie biegną w ciągu istniejących dróg 

wewnętrznych. Stan ten wymaga poprawy. 

Kolejnym zagadnieniem, z którym na co dzień zmagają się mieszkańcy jest brak transportu 

publicznego, a dokładniej precyzując brak połączeń autobusowych z Namysłowem i Bierutowem. 

Gmina zapewnia dojazd dzieciom do szkół jednak nie jest to wystarczające i należy ten problem 

rozwiązać. 

Kwestia stanu technicznego dróg jest to problem ogólnopolski dotyczący większości gmin 

wiejskich. Większość odcinków dróg asfaltowych jest w zarządzie powiatu namysłowskiego i 

zarządzie dróg wojewódzkich w związku z czym pozostaje Gminie jednie negocjowanie i 

monitowanie o remont tych dróg, ale należy się zgodzić iż jest to poważny problem. Drogi stanowiące 

mienie gminy obejmują drogi kategorii gminnej i drogi wewnętrzne. W miarę potrzeb wykonywane są 

niezbędne naprawy, natomiast należy pamiętać iż generalne remonty dróg ciągną za sobą olbrzymie 

wydatki budżetowe,  

w związku z czym jedynym wyjściem jest współfinansowanie budowy i remontu przy udziale 

środków z unii europejskiej, bądź programów rządowych. 

Wykres dotyczący inwestycji i infrastruktury technicznej pokazuje też pozytywne aspekty. 

Mianowicie ankietujący wskazali, że większość z nich jest zadowolona z ilości punktów 

oświetleniowych na terenie gminy, poziomu ochrony dziedzictwa kulturowego, oraz stanu bazy 

kulturalno oświatowej.  
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Pozostałe zagadnienia takie jak dostęp do technologii, ilość terenów inwestycyjnych, czy baza 

sportowo rekreacyjna równoważą się. Można więc przyjąć, że odpowiedź zależała od wieku, 

wykształcenia, czy też zatrudniania. Naturalnym jest iż młodym ludziom zależy na dostępie do 

technologii, boiskach sportowych czy siłowniach, a mniej na terenach inwestycyjnych natomiast 

ludziom starszym na terenach inwestycyjnych w celu możliwości osiedlenia się czy założenia 

działalności gospodarczej bądź znalezienia zatrudniania w powstałych firmach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres nr 6 
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Drugim zagadnieniem w ankiecie było środowisko. Również w tym przypadku wskazane są 

zarówno problemy jak i pozytywne aspekty. 

Biorący udział w badaniu wskazali jako największy problem zaśmiecanie terenów leśnych             

i degradację środowiska naturalnego, oraz wymianę systemów grzewczych. 

Zaśmiecanie terenów leśnych jest faktycznie problemem występującym na terenie Gminy 

Wilków, mimo wprowadzonego w 2013 roku systemu gospodarki odpadami komunalnymi, wg 

którego każdy kto złożył deklarację dot. odbioru śmieci w Urzędzie Gminy może wystawić do ich 

odbioru dowolną ilość. Ciężko zdiagnozować dlaczego do tego typu procederu dochodzi, biorąc pod 

uwagę fakt iż każde gospodarstwo czy też firma posiada podpisaną umowę na odbiór odpadów. Jest to 

problem nad którym należy się pochylić i starać się likwidować dzikie wysypiska, być może na 

terenach gdzie dochodzi do tego najczęściej dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie systemu 

monitoringu, nie jest to jednak proste z uwagi na fakt iż większość tych terenów znajduje się w rękach 

prywatnych. Ponadto należałoby rozważyć przeprowadzenie dodatkowej kampanii informacyjnej na 

temat wyżej wspomnianego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

Wymiana systemów grzewczych była problemem, jest i będzie, a jest tylko jedna przyczyna 

tego stanu rzeczy, mianowicie koszt zakupu nowego kotła oraz opału. Gmina Wilków w swoim 

budżecie nie ma przewidzianych środków na dofinansowanie do wymiany kotłów, co jest ostatnio 

dość popularne w kontekście większych miast takich jak Kraków. O powyższą pomoc należy 

wnioskować do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowisko i Gospodarki Wodnej w Opolu, gdzie 

można uzyskać wsparcie finansowe w formie pożyczki z umorzeniem do 30%. 

Program dofinansowania wymiany systemów grzewczych jest zbyt mało nagłośniony i nie wszyscy 

zainteresowani zdają sobie sprawę z możliwości uzyskania wsparcia.  

Wyodrębnienie z budżetu gminy środków na tego typu wsparcie, w przypadku naszej gminy, mogłoby 

mieć nie  korzystny wpływ na budżet gminny, ale jest to kwestia dogłębnej analizy i szczegółowych 

wyliczeń. 

Wśród pozytywnych aspektów ankietujący wymienili dbałość mieszkańców o czystość                   

i estetykę swoich posesji, czystość i porządek na terenie gminy, segregację odpadów, stan środowiska 

naturalnego, oraz rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej gleb. 

W przypadku dbałości mieszkańców o czystość swoich posesji, to nie wymaga to 

dodatkowego komentowania, ponieważ to po prostu widać. Segregacja odpadów również przebiega 

bez większych problemów. Stan środowiska naturalnego jest naszym atutem. W gminie nie ma dużego 

przemysłu              i raczej nie będzie z uwagi na wysokie klasy bonitacyjne. 

Należy podkreślić obecność inwestycji z sektora energetyki odnawialnej, choćby z uwagi na obecność 

turbin wiatrowych na terenie gminy. Tutaj głosy rozłożyły się praktycznie po równo 103 do 105. 

Potwierdza się w tym przypadku nie pisana zasada że turbiny wiatrowe, bo można przyjąć że głównie 

w tym kontekście zaznaczona było odpowiedz, mają tyle samo zwolenników co przeciwników. 

Niemniej jednak dzięki nim mamy dzisiaj podatki z których dość prężnie realizujemy inwestycje, oraz 

na zewnątrz jesteśmy postrzegani jako nowoczesna gmina. 
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Odnośnie strefy społecznej należy tutaj wyróżnić przede wszystkim przeciwdziałanie ucieczce 

ludzi młodych z terenu gminy do większych miast jak Namysłów, Opole czy Wrocław. Jak wyżej 

wspomniano nigdy na terenie gminy nie będzie żadnych dużych zakładów przemysłowych, czy 

dużych usług. Teren gminy ma charakter rolniczy, w związku z czym nie może dziwić fakt że młodzi 

ludzie podążają w poszukiwaniu pracy. Naszym atutem jest jednak stosunkowo niewielka odległość 

od Namysłowa i Bierutowa w związku z czym skoro nie można zapewnić ludziom młodym pracy na 

terenie Gminy Wilków, należałoby stworzyć atrakcyjne warunki do osiedlenia się na terenie gminy 

Wilków. Już teraz podjęte zostały działania polegające na przygotowaniu do sprzedaży działek 

budowlanych          z bonifikatą 30% dla młodych do 40 roku życia chcących wybudować dom. W 

przypadku dalszego rozwoju miasta Namysłów mamy szansę stać się jego „sypialnią”. Z 

zagadnieniem tym wiąże się bezpośrednio wskazany w ankietach rynek pracy, który jest  ograniczony 

do minimum z uwagi na         ww. aspekty. 

Przyrost naturalny jest to problem powszechny w całej Polsce, być może właśnie bonifikata na 

zakup terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla ludzi młodych sprawi, iż słupki na wykresach dot. 

przyrostu naturalnego drgną. Ponadto pamiętajmy o rządowych programach takich jak „500+”. Tak 

naprawdę na poziomie gminy nie jesteśmy w stanie zbyt wiele zrobić w tej kwestii. Ankietujący uznali 

również, że działania na rzecz ograniczenia alkoholizmu i narkomanii są niewystarczające. Jest w tym 

dużo racji. Na terenie Gminy działa powołana przez Wójta Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, oraz klub „AA”. Jednak zauważyć należy że w chwili obecnej jest zbyt 

mało narzędzi prawnych, które skutkowałyby skierowaniem osoby uzależnionej na leczenie 

odwykowe. W chwili obecnej osoba uzależniona musi wyrazić zgodę na leczenie i przyznać że ma 

problem, natomiast jak jest pokazuje życie. Osoby te nie widzą swojego problemu uważając że pomoc 

im nie jest potrzebna. 

Przejdźmy do pozytywnych aspektów strefy społecznej. Dobrze przez ankietujących został 

oceniony wizerunek i promocja Gminy. Mamy dzisiaj w swojej ofercie materiały promocyjne, turbiny 

wiatrowe stanowią pewnego rodzaju wizytówkę Gminy, a dbałość mieszkańców o swoje posesje oraz 

czyste drogi i chodniki sprawiają że gmina jest po prostu ładna. Zgadzamy się z ankietującymi że nasz 

wizerunek na zewnątrz jest dobry. Choć pewnie dałoby się coś jeszcze poprawić w tej kwestii.  
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Gmina jest organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych. Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć 

Festiwal Kultury Ludowej w Wilkowie i występy  artystyczne z Centrum Twórczości Dzieci  

i Młodzieży „Galiczyna”  ze Lwowa. Mieszkańcy chętnie angażują się w sprawy organizacyjne i biorą 

udział w przygotowanych wydarzeniach kulturalnych.  

Poziom życia, bezpieczeństwa, mienia, zdrowia przeważają tutaj odpowiedzi dobre i bardzo 

dobre. Akurat w tej kwestii mogą się wypowiedzieć tylko mieszkańcy i właśnie w ten sposób 

odpowiedzieli. W kwestii bezpieczeństwa Gmina Wilków współpracuje stale z Komendą Powiatową 

Policji w Namysłowie oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej i negocjuje 

wyznaczanie dodatkowych patroli policji po terenie Gminy. Pozostałe zagadnienia równoważą się 

chociażby wziąć pod uwagę dostępność do usług ochrony zdrowia. Głosy tutaj rozłożyły się 

praktycznie po równo. Rozumiemy to bo z jednej strony istnieje ośrodek zdrowia, gdzie można 

zasięgnąć porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, z drugiej zaś strony nie ma poradni 

specjalistycznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres nr 8 
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Wykres nr 8 przedstawia wyniki badań w zakresie Edukacji i kultury. Przeważają  tutaj odpowiedzi 

dobre i bardzo dobre. Jedynie w przypadku poziomu opieki nad dziećmi do lat 3 nieznacznie 

przeważają odpowiedzi negatywne. Przyczyną tego stanu rzeczy jest oczywiście brak żłobka. Gmina 

Wilków nie posiada w swoich zasobach terenów czy budynków które mogłyby być zaadaptowane na 

tego typu cel, nie ma też pewności czy taki żłobek miałby obłożenie, czy taka inwestycja byłaby 

racjonalna biorąc choćby pod uwagę odległości między poszczególnymi miejscowościami i 

konieczność dojazdu                   z dzieckiem. Najlepiej został oceniony stan bazy oświatowej. Na 

terenie gminy znajdują się 4 placówki oświatowe: Publiczne Gimnazjum w Wilkowie (od 1.09.2017 r. 

– Publiczna Szkoła Podstawowa              w Wilkowie), Publiczna Szkoła Podstawowa w Bukowiu, 

Zespół Szkolno-Przedszkolny                                w Idzikowicach, Publiczne Przedszkole w Wilkowie 

oraz prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich  Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Dębniku.  

W ramach wychowania przedszkolnego w gminie funkcjonują dwa publiczne przedszkola:                            

w Wilkowie oraz w Idzikowicach (część zespołu szkolno- przedszkolnego) a także 2 oddziały 

przedszkolne przy Szkole Podstawowej  w Bukowiu i w Dębniku. Obiekty te są w razie potrzeby na 

bieżąco remontowane. Zarówno gmina Wilków jak i szkoły i przedszkola składają wnioski                            

o dofinansowania z różnych źródeł zewnętrznych zarówno remontów jaki i różnego typu zajęć 

dodatkowych. Również poziom usług świadczonych w obiektach kultury oceniono dobrze. 

Nie sposób odnieść się pojedynczo do każdego punktu w ankiecie, dlatego też skupiono się na 

tych zagadnieniach, w których przeważały odpowiedzi negatywne bądź pozytywne. Zdajemy sobie 

sprawę że każdy może zinterpretować wyniki ankiety w inny sposób niż przedstawiony w tekście 

powyżej, jednakże na potrzeby niniejszej strategii przyjęto spostrzeżenia powołanego przez wójta 

zespołu opracowującego. 

Dalsza część ankiety  dotyczyła najważniejszych inwestycji i kierunków rozwoju, którymi wg 

ankietowanych powinna podążyć Gmina Wilków. 

 

Wykres nr 9 
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183 -  Rozbudowa i poprawa infrastruktury drogowej  (drogi, chodniki, parkingi, lampy) 

78    -  Budowa i modernizacja obiektów oświatowych, w tym szkolnych obiektów sportowych 

134  -  Budowa kanalizacji sanitarnej w kolejnych miejscowościach 

66     -  Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej (świetlice wiejskie, kaplice  

cmentarne, urząd gminy itp.) 

98     -  Organizacja przestrzeni publicznej (parki, place zabaw, siłownie zewnętrzne itp. 

86    -   Budowa sieci gazowej  

79    -   Zwiększenie ilości zajęć pozalekcyjnych  dla dzieci i młodzieży 

   69   -  Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 

 27  -   Promocja gminy 

 50  -   Rozwój przedsiębiorczości, w tym poprawa atrakcyjności inwestycyjnej  

 30  -   Rozwój oferty kulturalnej 

 37  -  Rozwój i promocja oferty turystycznej  

111 -  Wsparcie finansowe przy wymianie źródeł ciepła dla gospodarstw domowych na  źródła 

ekologiczne w tym wsparcie źródeł  odnawialnych 

53  -   Utworzenie zasobów mieszkaniowych 

63  -  Zwiększenie aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców 

 

Z udzielonych odpowiedzi wynika, że ankietujący oczekują przede wszystkim kontynuowania 

rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej o kolejne miejscowości, dofinansowania przy wymianie źródeł 

ciepła dla gospodarstw domowych, w następnej kolejności zorganizowanie dodatkowej przestrzeni 

publicznej (parki, place zabaw, siłownie zewnętrzne), oraz budowę i modernizację obiektów 

oświatowych, w tym szkolnych obiektów sportowych. Wśród udzielonych odpowiedzi należy również 

zwrócić uwagę na 86 głosów oddanych na budowę sieci gazowej, co wskazuje na coraz większe 

zainteresowanie tym tematem mieszkańców. 

Wskazano odpowiedzi z największą liczbą głosów. Szczegółowe rozłożenie głosów 

przedstawia powyższy wykres. 
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Skoro skierowano pytanie dotyczące pożądanych inwestycji przez mieszkańców i osoby 

powiązane z gminą, to należało również zadać pytanie o to jak ocenia się zrealizowane przez Wójta do 

tej pory inwestycje, czy są wystarczające, przydatne, a może odwrotnie. Poniżej zaprezentowano 

wyniki. 

  

Wykres nr 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdecydowana większość ankietowanych jak widać stwierdziła że inwestycje są przydatne ale 

nie wystarczające. Jest to odpowiedź, której się spodziewaliśmy i w ten sam sposób udzielilibyśmy 

odpowiedzi. Żadna inwestycja nigdy nie spełni oczekiwań wszystkich mieszkańców. Niemniej jednak 

każda nawet najmniejsza inwestycja jest potrzebna i zawsze będzie ich za mało. 

Osoby biorące udział w ankiecie największe szanse na rozwój upatrują w dążeniu do rozwoju 

przedsiębiorczości i rynku pracy, dogodnym położeniu komunikacyjnym i przede wszystkim w 

pozyskiwaniu środków z unii europejskiej, wyznaczaniu w MPZP terenów inwestycyjnych i co 

ciekawe 10%  ankietujących postawiło na rozwój tzw. czystego przemysłu nie wpływającego 

negatywnie na stan środowiska naturalnego. 

 

Wykres nr 11 
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V. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW  

1. System wdrażania i monitoringu strategii  
 

Dla skutecznej i efektywnej realizacji ustaleń Strategii Rozwoju Gminy Wilków niezbędne jest 

stworzenie systemu monitoringu założonych celów i zadań. Umożliwi on modyfikację 

poszczególnych elementów przyjętych ustaleń strategicznych. Jednocześnie system ten może być 

wykorzystywany do ciągłego monitorowania zdarzeń, tendencji i procesów zachodzących w otoczeniu 

gminy, jak i wewnątrz niej, które mogą wywierać pozytywny lub negatywny wpływ na osiąganie 

przyjętych celów rozwoju. 

Podstawowym instrumentem realizacji Strategii Rozwoju Gminy Wilków jest Wieloletnia Prognoza 

Finansowa, który zawiera konkretne zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w założonym 

okresie oraz projekty, które gmina będzie realizowało przy współudziale funduszy zewnętrznych. 

System wdrażania Strategii Rozwoju będzie odnosił się przede wszystkim do: 

 przygotowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji i zadań ujętych  

w strategii, 

 składania wniosków aplikacyjnych o przyznanie dofinansowania, 

 komunikacji społecznej w zakresie przyjmowania nowych zadań inwestycyjnych, 

 realizacji zadań zgodnie z określonymi wymogami, 

 monitorowania i raportowania wydatków i efektów realizacji poszczególnych zadań. 

Wdrażanie i monitoring realizacji ustaleń strategii mają za zadanie szybko wykrywać tendencje  

i zdarzenia mogące mieć negatywny wpływ na skalę i tempo realizacji założonych celów 

strategicznych, a także umożliwiają – poprzez odpowiednio dobrany system mierników - badać 

rezultaty  

w zaspokojeniu potrzeb mieszkańców. 

Wszystkie zadania przyjęte do realizacji w ramach Strategii Rozwoju Gminy Wilków zostaną objęte 

monitoringiem rzeczowym, który dostarczy danych obrazujących postęp we wdrażaniu programu oraz 
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umożliwi ocenę jego wykonania. Realizacja poszczególnych zadań prowadzona będzie przez Wójta 

Gminy Wilków przy pomocy pracowników odpowiedzialnych za poszczególne zadania w Urzędzie 

Gminy w Wilkowie.  

 

2. Główne instytucje i podmioty zaangażowane we wdrażanie strategii  

 
Główną instytucją odpowiedzialną za wdrożenie strategii jest Wójt wraz z podległym mu 

Urzędem Gminy. Wójt odpowiada za ogólną koordynację procesu wdrażania i monitorowania 

strategii.  

W szczególności odpowiedzialny jest za przygotowanie i wdrożenie projektów wynikających  

z Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Instytucjami wspomagającymi Urząd Gminy w procesie wdrażania strategii są: 

 Rada Gminy; 

 placówki szkolne; 

 inne jednostki podległe Gminie (np. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej); 

 kościoły i związki wyznaniowe; 

 organizacje pozarządowe działające na terenie gminy; 

 inne. 

Instytucje partnerskie, zarządzające określonymi instrumentami i programami, w ramach których będą 

finansowane niektóre działania wynikające ze strategii, w tym: 

 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (jako instytucja zarządzająca RPO WO oraz 

PROW); 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu: 

 Starostwo Powiatowe w Namysłowie (jako realizujące projekty będące w kompetencjach 

powiatu a realizowane na obszarze gminy); 

 Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie; 

 inne. 

Ocena postępów we wdrażaniu strategii będzie dokonywana w cyklu rocznym w formie raportu i 

będzie oparta o zestaw bazowych wskaźników. Poniżej zaprezentowano wybrane rodzaje 

wskaźników, dostosowując ich charakter do rodzaju monitorowanego celu. Wyniki oceny będą 

prezentowane  

w postaci zwięzłego raportu. 

 
3. System ewaluacji strategii  

 
W ramach zarządzania strategią całościowa ewaluacja działań prowadzona będzie w układzie 

standardowym i obejmie dwie zasadnicze fazy: 

- ewaluację bieżącą (on-going) przeprowadzaną w układzie kadencyjnym w ostatnim roku każdej 

kolejnej kadencji samorządu na podstawie corocznych raportów, koncentrującą się na ocenie czy i na 

ile przyjęta strategia jest faktycznie realizowana oraz jakie są jej efekty krótko- i średnioterminowe, 

według kryterium skuteczności działań, a także efektywności, koordynacji i zgodności działań  

z zasadami i założeniami ustalonymi w dokumencie strategii. 

- ewaluację ex post po zakończeniu realizacji strategii – w zakresie podobnym do ewaluacji bieżącej, 

poszerzonym o ocenę (przewidywanych) efektów długoterminowych związanych z osiągnięciem 

założonej wizji, misji oraz celów strategicznych. Ewaluacja ex-post powinna obejmować również 

pozytywne i negatywne czynniki wpływające na wdrażanie Strategii, jego efekty oraz ich trwałość. 

W ramach realizacji procesu monitoringu i ewaluacji strategii będzie powołany Zespół Monitorujący, 

który będzie dokonywał cyklicznej oceny realizacji wypracowanej Strategii oraz jej ewaluacji.  

 

4. Finansowanie 
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           Niniejsza strategia określa podstawowe cele i kierunki działania gminy Wilków w okresie 

2017–2027. Przed samorządem stoi więc perspektywa pozyskiwania i zabezpieczenia odpowiednich 

środków finansowych na realizację zamierzonych, zaplanowanych we wskazanym czasie działań. 

Budżet gminy z uwagi na stale rosnącą ilość zadań własnych, niejednokrotnie nie wystarcza na 

realizację wszystkich zakładanych celów i osiągnięcie zamierzonych standardów. W związku z tym 

koniecznością staje się sięgnięcie do innych, zewnętrznych źródeł finansowania. 

Podstawowe źródła finansowania kierunków działań przewidzianych w ramach Strategii rozwoju 

gminy Wilków na lata 2017–2027, to: 

1)  środki własne budżetowe na realizację zadań własnych; 

2)  krajowe i zagraniczne mechanizmy finansowe, w tym: 

– środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Perspektywy Finansowej na lata 2014–

2020 oraz 2021-2027 (m.in. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz 

Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Rolnictwa); 

– inne zagraniczne środki finansowe; 

– krajowe środki finansowe; 

– inne źródła finansowania. 

3)  komercyjne instrumenty finansowe, w tym: 

– pożyczki i kredyty bankowe; 

4)  fundusze innych uczestników procesu wdrażania strategii, w tym sektora prywatnego, partnerstwa 

publiczno-prywatnego. 

Jednym z najważniejszych źródeł pozyskiwania środków finansowania działań strategicznych będą 

środki z funduszy unijnych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju 

Rolnictwa). 

 

 

 

 

 

5. SWOT 

 
             Jednym z najczęściej stosowanym narzędziem w programowaniu rozwoju lokalnego jest 

analiza SWOT. Ma ona na celu określenie i ocenę materialnych i niematerialnych czynników 

sprzyjających rozwojowi gminy lub utrudniających jej funkcjonowanie obecnie oraz w przyszłości. 

Nazwa SWOT stanowi skrót angielskich słów:  

 Strengths (mocne strony),  

 Weaknesses (słabe strony),  

 Opportunities (szanse),  

 Threats (zagrożenia).  
 

Jest to efektywna metoda identyfikacji słabych i silnych stron oraz badania szans i zagrożeń jakie stoją 

przed jednostką samorządową gminy. Ogólne założenia wynikające z analizy SWOT są zrozumiałe,  

ale często trudne do realizacji. Jako najważniejsze należy wymienić: 

 unikanie zagrożeń, 

 wykorzystywanie szans, 

 wzmacnianie słabych stron, 

 opieranie się na mocnych stronach. 

 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 przebiegająca przez teren gminy droga  mała powierzchnia lasów 
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wojewódzka 451 Namysłów-Oleśnica 

 znajdujące się obszary cenne 

przyrodniczo i krajobrazowo (Dolina 

Widawy) 

 rozwinięte rolnictwo 

 gleby o wysokiej klasie bonitacji 

 zlokalizowane na terenie gminy farmy 

wiatrowe 

 dobrze rozwinięta sieć placówek 

edukacyjnych 

 kompleks JAKUBUS, będący główną 

atrakcją turystyczną gminy 

 wysoki procent zwodociągowania 

gminy 

 działające dwie jednostki OSP będące  

w KRS 

 brak uciążliwego przemysłu  

 

 niewystarczające przygotowanie obiektów 

zabytkowych do obsługi ruchu 

turystycznego 

 brak sieci gazowej na terenie gminy  

 zły stan techniczny dróg gminnych  

i powiatowych 

 brak ścieżek rowerowych 

 niewystarczający poziom infrastruktury 

turystyczno-rekreacyjnej 

 odpływ mieszkańców 

 ujemny przyrost naturalny 

 brak bazy mieszkań socjalnych 

i komunalnych 

 uboga oferta przewoźników w ramach 

transportu publicznego 

 mała ilość punktów handlowych 

 niewystarczające zaangażowanie 

mieszkańców 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 dogodne połączenie z miastami 

wojewódzkimi (Wrocław, Opole) 

 bliskie sąsiedztwo drogi ekspresowej S8 

 dostęp do funduszy unijnych w 

perspektywie 2014-2020  

oraz 2021-2027 

 współpraca z innymi jednostkami 

samorządu terytorialnego w procesie 

pozyskiwania środków unijnych 

 warunki do rozwoju agroturystyki 

 zwiększenie wpływów z podatków 

(farmy wiatrowe) 

 

 migracja młodych ludzi do dużych miast 

  pogłębiające się zróżnicowanie poziomu 

życia i zamożności społeczeństwa 

 brak skutecznej polityki mieszkaniowej 

i prorodzinnej 

 zmienność prawa 

 postępujący proces depopulacji 

województwa opolskiego 

 konkurencja gmin sąsiednich  

 wzrost obciążeń fiskalnych i finansowych 

samorządów 

 małe zainteresowanie inwestorów 

 mało dostępne środki UE dla gmin 

wiejskich 

 

 

6. Wizja, misja  oraz cele strategiczne  

 
         Wizja to obraz docelowy stanu, do którego dąży wspólnota Gminy Wilków tj. władze 

samorządowe oraz ich partnerzy (lokalni oraz ponadlokalni), wykorzystując przy tym możliwości 

płynące z własnych atutów i szans pojawiających się w otoczeniu.  

Mając na względzie dobro wspólnoty lokalnej sformułowano wizję Gminy Wilków na lata 2017-2027: 

Gmina Wilków – gmina przyjazna dla mieszkańców, otwarta na rozwój i współpracę oraz 

zapewniająca atrakcyjne warunki życia. 
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Poprzez stworzenie wizji przygotowano ramy, które pozwoliły na wyznaczenie celów i sposobów ich 

realizacji. W ten sposób w strategii zaplanowano konsekwentny ciąg zdarzeń. 

Misja jest nadrzędnym celem rozwoju Gminy Wilków. Określa ona również rolę władz 

samorządowych 

w procesie rozwoju wspólnoty lokalnej i została sformułowana w następujący sposób: 

 

Misją rozwoju Gminy Wilków jest podnoszenie poziomu życia mieszkańców oraz wspieranie 

zrównoważonego rozwoju w oparciu o posiadane zasoby przyrodniczo-krajobrazowe, kulturalne  

i społeczne. 

Wypełnianie misji będzie możliwe poprzez skupienie się na ograniczonej liczbie priorytetowych 

obszarów (celów strategicznych). Biorąc pod uwagę położenie i potencjały, a także główne bariery 

rozwojowe Gminy Wilków, wybrano trzy cele strategiczne.  

 

Cel strategiczny 1.: Poprawa warunków życia poprzez rozwój podstawowej infrastruktury 

technicznej i społecznej.   

Stworzenie możliwie jak najwyższej jakości życia swoim mieszkańcom jest jedną z podstawowych 

funkcji jednostki samorządu terytorialnego jakim jest gmina. Realizacja niniejszego celu z jednej 

strony wiąże się z zabezpieczeniem mieszkańców w sferze rozwoju infrastruktury technicznej np. 

poprawa dostępu do mediów (woda, kanalizacja, gaz, itd.), z drugiej istotna jest oferta z zakresu sfery 

społecznej. Należy mieć jednak na względzie, iż rozwój infrastruktury powinien zmierzać w kierunku 

znacznego zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego. 

Budowa oraz modernizacja infrastruktury drogowej przyczyni się do podniesienia konkurencyjności 

gospodarczej Gminy jednocześnie stanowić będzie doskonały argument dla wzrostu atrakcyjności 

jednostki jako nowego miejsca zamieszkania. 

W ramach sfery społecznej istotnym zagadnieniem jest wykorzystanie wybudowanej infrastruktury 

społecznej w celu integracji mieszkańców oraz zwiększenia aktywności mieszkańców do działań  

na rzecz środowiska lokalnego. 

Powyższy cel strategiczny będzie realizowany przez trzy cele operacyjne: 

 

Cel operacyjny 1.1 Rozwój infrastruktury technicznej 

Kierunki strategiczne: 

1. Poprawa stanu technicznego dróg, chodników oraz modernizacja oświetlenia ulicznego. 

2. Budowa oraz wytyczanie ścieżek rowerowych, szlaków konnych, szlaków pieszych. 

3. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. 

4. Gazyfikacja gminy. 

 

Cel operacyjny 1.2 Rozwój infrastruktury społecznej 

Kierunki strategiczne: 

1. Podniesienie stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej oraz dostosowanie ich do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. 

2. Promowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe. 

3. Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców. 

 

Cel operacyjny 1.3 Poprawa jakości środowiska 

Kierunki strategiczne: 

1. Promowanie działań na rzecz likwidacji niskiej emisji zawartych w Programie Gospodarki 

Niskoemisyjnej. 
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2. Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.  

 

Wskaźniki 

 

Cel operacyjny 

 

 

Proponowane wskaźniki monitorowania celu 

 

Źródło danych 

1.1  Rozwój 

infrastruktury 

technicznej 

Długość nowopowstałych i zmodernizowanych 

dróg gminnych [km] 

Urząd Gminy w 

Wilkowie 

Długość urządzonych i oznakowanych tras 

turystycznych na terenie gminy [km] 

Bank Danych Lokalnych 

GUS 

Długość czynnej sieci wodociągowej [km] Urząd Gminy  

w Wilkowie, EKOWOD 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej [km] Urząd Gminy  

w Wilkowie, EKOWOD 

Długość czynnej sieci gazowej [km] Urząd Gminy w 

Wilkowie 

1.2  Rozwój 

infrastruktury 

społecznej 

Liczba obiektów publicznych dostosowanych dla 

osób niepełnosprawnych [szt] 

Urząd Gminy w 

Wilkowie 

Liczba nowopowstałych /zmodernizowanych 
obiektów publicznych [szt] 

Urząd Gminy w Wilkowie 

Liczba sprzedanych terenów mieszkaniowych [ha] Urząd Gminy w Wilkowie 

Liczba imprez kulturalno-sportowych [szt] Urząd Gminy w Wilkowie 
1.3   Poprawa 

jakości 

środowiska 

Nakłady pieniężne na realizację PGN [PLN] Urząd Gminy w 

Wilkowie 

Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest z 

terenu gminy [Mg] 

Urząd Gminy w 

Wilkowie 

 

 

 

 

 

 

Cel strategiczny 2: Rozwój oświaty, kultury, sportu oraz turystyki jako elementów 

zrównoważonego rozwoju Gminy Wilków. 

Obecny poziom rozwoju infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, oświatowej oraz kulturalnej należy 

uznać za zadowalający.  W perspektywie do 2027 r. niezbędne jest wsparcie rozwoju infrastruktury,  

w tym wyposażanie w nowoczesny sprzęt oraz materiały dydaktyczne placówek funkcjonujących  

w publicznym systemie oświaty. Ważne jest zagwarantowanie równego dostępu do infrastruktury 

sportowej i rekreacyjnej (w tym place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska wielofunkcyjne, sale 

gimnastyczne), użytkowanej przez mieszkańców, uczniów, udostępnionej dla turystów. Istniejąca 

infrastruktura sportowa powinna być także szerzej dostępna dla działań klubów sportowych, 

organizacji pozarządowych, aby umożliwić rozwój utalentowanym mieszkańcom w zakresie sportu. 

Istotną sprawą będzie również rozszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych o 

atrakcyjne zajęcia dodatkowe, które pozwolą na podniesienie atrakcyjności i jakości ofert placówek 

oświatowych a przede wszystkim wyrównanie szans uczniów z terenów wiejskich. Ponadto, 

efektywny rozwój edukacji wymaga stałego podnoszenia poziomu kompetencji kadr nauczycielskich, 

a także wzmocnienia współpracy z rodzicami, opiekunami i otoczeniem placówek edukacyjnych. 

Należy jak najszerzej włączyć społeczność lokalną w procesy edukacji oraz wychowania, a także 

rozwijać funkcję placówek jako miejsca integracji mieszkańców. 

Powyższy cel strategiczny będzie realizowany przez dwa cele operacyjne:  
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Cel operacyjny 2.1.  Rozwijanie sfery oświaty i kultury oraz zwiększanie świadomości społecznej 

mieszkańców gminy. 

Kierunki strategiczne: 

1. Doposażenie placówek kulturalno-oświatowych. 

2. Budowa oraz remont niezbędnej infrastruktury oświatowej w tym infrastruktury sportowej. 

3. Rozszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych o atrakcyjne zajęcia dodatkowe. 

 

Cel operacyjny 2.2.  Wzmocnienie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy. 

Kierunki strategiczne: 

1. Stworzenie komplementarnej oferty turystyczno-rekreacyjnej. 

2. Modernizacja i doposażenie obiektów turystycznych na terenie Gminy Wilków. 

3. Promocja Gminy w oparciu o istniejące zasoby kulturowe, historyczne i przyrodnicze. 

 

 

Cel operacyjny 

 

Proponowane wskaźniki monitorowania 

celu 

 

Źródło danych 

2.1  Rozwijanie sfery 

oświaty i kultury 

oraz zwiększanie 

świadomości 

społecznej 

mieszkańców 

gminy 

Liczba nowo wybudowanej oraz 

zmodernizowanej infrastruktury 

oświatowej [szt.] 

Urząd Gminy w Wilkowie 

Odsetek uczniów korzystających z zajęć 

dodatkowych/pozalekcyjnych [%] 

Urząd Gminy w Wilkowie 

2.2  Wzmocnienie 

atrakcyjności 

turystyczno-

rekreacyjnej 

gminy 

Liczba miejsc noclegowych w 

turystycznych obiektach 

zakwaterowania zbiorowego [szt] 

Bank Danych Lokalnych GUS 

Liczba nowo wybudowanej oraz 

zmodernizowanej infrastruktury 

turystyczno-rekreacyjnej [szt] 

Urząd Gminy w Wilkowie 

Nakłady pieniężne na działania 

promocyjne  [PLN] 

Urząd Gminy w Wilkowie 

 

Cel strategiczny 3.: Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej oraz wsparcie 

przedsiębiorczości. 

Z analizy przeprowadzonych ankiet wynika, iż mieszkańcy pozytywnie oceniają działalność Urzędu 

Gminy w Wilkowie. Chcąc zachować ten pozytywny obraz jednym z celów strategicznych wybrano 

wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Wprowadzenie nowych usług dostępnych dla 

mieszkańców przez Internet bez konieczności wizyty w urzędzie. Dalsza współpraca z innymi 

samorządami w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych oraz podnoszenie kwalifikacji 

urzędników. 

W perspektywie wieloletniej, Gmina w miarę swoich kompetencji, powinna wspierać i stymulować 

rozwój przedsiębiorczości na swoim terenie oraz tworzyć przyjazne warunki dla przedsiębiorców 

działających, czy chcących rozpocząć działalność na terenie Gminy. Ważnym aspektem tego wsparcia 

powinno być priorytetowe traktowanie przedsiębiorców, którzy zatrudniają mieszkańców, głównie 

bezrobotnych, z terenu gminy, promocja gospodarcza gminy oraz wsparcie podmiotów gospodarczych 

działających na terenie gminy. 

Powyższy cel strategiczny będzie realizowany przez dwa cele operacyjne:  

 

Cel operacyjny 3.1:   Wzrost dostępności i jakości świadczonych usług publicznych 
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Kierunki strategiczne: 

1. Cyfryzacja usług publicznych w gminie oraz wzmocnienie komunikacji jednostek samorządu 

gminnego z otoczeniem. 

2. Współpraca z innymi samorządami w kraju i za granicą w zakresie pozyskiwania środków 

zewnętrznych, wymiany doświadczeń. 

3. Podnoszenie kwalifikacji kadr administracji publicznej. 

 

Cel operacyjny 3.2: Wzmocnienie warunków inwestowania i prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

1. Intensyfikacja promocji gospodarczej w celu pozyskiwania inwestorów zewnętrznych. 

2. Wdrażanie polityki ładu przestrzennego. 

3. Rozwijanie lokalnej przedsiębiorczości. 

 

Cel operacyjny Proponowane wskaźniki monitorowania 

celu 

Źródło danych 

3.1 Wzrost dostępności i 

jakości świadczonych usług 

publicznych 

Liczba usług w gminie świadczonych za 

pomocą Internetu [szt] 

Urząd Gminy  

w Wilkowie 

Liczba podpisanych umów partnerskich 

[szt] 

Urząd Gminy  

w Wilkowie 

Liczba urzędników podnoszących 

kwalifikacje  

Urząd Gminy  

w Wilkowie 

3.2 Wzmocnienia warunków 

inwestowania i 

prowadzenia działalności 

gospodarczej 

Nakłady pieniężne na promocje 

gospodarczą [PLN] 

Urząd Gminy  

w Wilkowie 

 Liczba podmiotów gospodarczych 

działających na terenie gminy [szt] 

Urząd Gminy  

w Wilkowie 

 

 

 

 

 

VI.   Powiązanie projektów z innymi działaniami na terenie gminy. 

Strategia Rozwoju  Gminy Wilków jest zgodna z innymi dokumentami programowymi gminy 

oraz województwa opolskiego.  Założenia do dokumentu opracowywane były  na podstawie : 

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków,  

- Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  

- Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020 wraz z prognozą długu na lata 2017-

2024, 

- Budżetu gminy na rok 2017 oraz wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej  

do roku 2020, 

- Programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla gminy Wilków,   

- Koncepcji kanalizacyjnej dla gminy Wilków, 

- Studium wykonalności zadania pn. uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminach 

: Domaszowice, Namysłów, Świerczów i Wilków.   

 
Lokalne  problemy wpisują się również w opracowania przyjęte na poziomie krajowym takie jak  
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Spójność z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i europejskimi dokumentami strategicznymi oraz 

tymi, które są na etapie projektowania: 

 

 

1. Krajowe dokumenty strategiczne 

 

1.1.   Strategia Europa 2020 

 

          Strategia Rozwoju Gminy Wilków na lata 2017-2027 wpisuje się w logikę interwencji Strategii 

Europa 2020  przede wszystkim na poziomie dwóch wzajemnie ze sobą powiązanych priorytetów: 

 Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, 

ekologicznej i szanującej dziedzictwo przyrody oraz bardziej konkurencyjnej. 

 Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie 

zatrudnienia, przyjaznej seniorom oraz zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.  

 

1.2. Polska 2030. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala   

nowoczesności 

 
          Strategia Rozwoju Gminy Wilków na lata 2017-2027 wpisuje się w logikę interwencji  

Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności,  m.in. na 

poziomie: 

 celu 3  – poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie  

konkurencyjności nauki; 

 celu 5  – stworzenie Polski Cyfrowej; 

 celu 6 - rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia i stworzenie „workfare state” 

 celu 7 – zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu 

środowiska; 

 celu 10 –stworzenie sprawnego państwa  jako modelu działania administracji publicznej; 

 celu 11  – wzrost społecznego kapitału rozwoju. 

 Tym samym założenia SRGW przyczyniają się do osiągnięcia celu głównego Strategii 

Rozwoju Kraju Polska 2030, jakim jest poprawa jakości życia Polaków. 

 

 

 

 

 

1.3. Strategia Rozwoju Kraju 2020  – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna     

gospodarka,  sprawne państwo (SRK)  

 

          Strategia Rozwoju Gminy  Wilków  na lata 2017 – 2027 wpisuje się w logikę interwencji 

Strategii  Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne 

państwo na poziomie: 

1)  Obszaru strategicznego I. Sprawne i efektywne państwo – poprzez wdrażanie działań 

zapewniających ład administracyjny, działań  prowadzących do rozwoju kapitału społecznego 

oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych, w tym poprzez e-usługi i zwiększenie 

partycypacji społecznej. 

     2)    Obszaru strategicznego II. Konkurencyjna gospodarka –poprzez rozwój kapitału ludzkiego,          

w tym w zakresie kompetencji kluczowych na rynku pracy; zapewnienie bezpieczeństwa 

energetycznego  
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i środowiska, w tym poprzez zwiększenie wykorzystania OZE, wzrost wydajności i 

zwiększenie innowacyjności gospodarki oraz silniejsze wykorzystanie technologii cyfrowych. 

     3)      Obszaru strategicznego III. Spójność społeczna i terytorialna –poprzez zwiększenie 

aktywności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, zmniejszenie 

ubóstwa w grupach najbardziej nim zagrożonych, zapewnienie dostępu i określonych 

standardów usług publicznych oraz podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych. 

Polityka spójności zaproponowana na okres po 2013 r. umożliwia wszystkim państwom 

członkowskim i regionom aktywne dążenie do inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu. Założenia te w pełni realizuje SRGW 2017 - 2027.  

 

1.4. Krajowy Program Reform – Europa 2020. 

 
Strategia Rozwoju Gminy Wilków na lata 2017 – 2027 wpisuje się w logikę interwencji Krajowego 

Programu Reform – Europa 2020 na poziomie: celu w zakresie zatrudnienia, celu energetycznego, 

celu w zakresie edukacji oraz celu w zakresie przeciwdziałania ubóstwu. Realizacja SRGW 2017 -

2027 przyczyni się do odrabiania zaległości rozwojowych, w tym na zmniejszeniu dystansu 

infrastrukturalnego m.in. w energetyce, infrastrukturze społecznej oraz  podniesieniu  jakości usług 

świadczonych przez administrację publiczną.  

 

1.5. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 - 2020: Regiony, Miasta, Obszary 

Wiejskie (KSRR) 

 
        Strategia Rozwoju Gminy Wilków na lata 2017 – 2027 wpisuje się w logikę interwencji Krajowej 

Strategii Rozwoju Regionalnego 2010 - 2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie na poziomie 

realizacji polityki regionalnej wspierającej konkurencyjność regionów i zapewniającej spójność  

terytorialną kraju w ramach tak ich obszarów strategicznych jak: 

1) Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów – Konkurencyjność poprzez rozwijanie 

potencjału rozwojowego i absorpcyjnego obszarów wiejskich, zwiększenie mobilności 

zawodowej  

i przestrzennej, wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego, 

tworzenie warunków do zwiększania inwestycji pozarolniczych, ukierunkowanie na poprawę 

jakości życia, budowanie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej. 

2)   Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych – 

Spójność poprzez restrukturyzację społeczną, gospodarczą i przestrzenną, poprawianie dostępu  

do usług publicznych i zwiększanie ich jakości, zwiększanie dostępu do e-usług, przeciwdziałanie 

zjawisku wykluczenia społecznego i wzrost integracji społecznej. 

3)   Tworzenie warunków dla skuteczniej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych 

ukierunkowanych terytorialnie – Sprawność poprzez wzmacnianie strategicznego podejścia na 

wszystkich szczeblach, lepsze ukierunkowanie terytorialne środków publicznych, budowanie  

kapitału społecznego przez sieci współpracy między uczestnikami życia społeczno- 

gospodarczego. 

 

2. Regionalne dokumenty strategiczne 

 

2.1. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 

 

       Strategia Rozwoju Gminy Wilków na lata 2017-2027 wpisuje się w logikę interwencji Strategii 

Rozwoju Województwa Opolskiego 2020 na poziomie:  
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Cele strategiczne SRGW 2017-2027  Osie priorytetowe SR WO 2020  

Cel strategiczny 1.: 

Poprawa warunków życia poprzez rozwój 

podstawowej infrastruktury technicznej i 

społecznej 

 Cel strategiczny 2. Aktywna społeczność 

regionalna;  

 Cel strategiczny 6. Dobra dostępność 

rynków pracy, dóbr i usług; 

 Cel strategiczny 7. Wysoka jakość 

środowiska; 

 Cel strategiczny 10. Wielofunkcyjne 

obszary wiejskie;  

Cel strategiczny 2:  

Rozwój oświaty, kultury, sportu oraz turystyki 

jako elementów zrównoważonego rozwoju 

Gminy Wilków 

 Cel strategiczny 1. Konkurencyjny i 

stabilny rynek pracy 

 Cel strategiczny 2. Aktywna społeczność 

regionalna; 

 Cel strategiczny 5. Nowoczesne usługi oraz 

atrakcyjna oferta turystyczno-kulturalna; 

 Cel strategiczny 10. Wielofunkcyjne 

obszary wiejskie;  

Cel strategiczny 3.:  

Wzmocnienie potencjału administracji 

samorządowej oraz wsparcie przedsiębiorczości 

 Cel strategiczny 2. Aktywna społeczność 

regionalna; 

 Cel strategiczny 3. Innowacyjna i 

konkurencyjna gospodarka; 

 Cel strategiczny 5. Nowoczesne usługi 

oraz atrakcyjna oferta turystyczno-

kulturalna; 

 Cel strategiczny 10. Wielofunkcyjne 

obszary wiejskie; 

 

2.2. Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork-Namysłów–Olesno 

  

        Strategia Rozwoju Gminy Wilków na lata 2017-2027 wpisuje się w logikę interwencji Strategii 

Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork - Namysłów - Olesno na poziomie wszystkich obszarów 

strategicznych, tj.: Przedsiębiorczość, Transport; Rewitalizacja, Edukacja, Zdrowie, Społeczeństwo, 

Kultura, Sport, turystyka i rekreacja oraz Bezpieczeństwo.  

 

 

 

2.3. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Partnerstwa Dobra 

Widawa w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  

(z perspektywą do 2023)  

 
        Strategia Rozwoju Gminy Wilków na lata 2017-2027 wpisuje się w logikę interwencji Strategii 

Rozwoju Lokalnego na poziomie dwóch celów strategicznych, tj. Zwiększenie poziomu atrakcyjności 

turystycznej i przedsiębiorczości na obszarze Dobrej Widawy oraz Zwiększenie poczucia integracji           

i tożsamości społeczności lokalnej. 

 

3. Programy Operacyjne 
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3.1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 

  

       Strategia Rozwoju Gminy Wilków na lata 2017-2027 wpisuje się w logikę interwencji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.  

 

Cele strategiczne SRGW 2017-2027  Osie priorytetowe RPO WO 2014-2020  

Cel strategiczny 1.:  

Poprawa warunków życia poprzez rozwój 

podstawowej infrastruktury technicznej i 

społecznej 

 OP III Gospodarka niskoemisyjna; 

 OP VIII Integracja społeczna;  

 OP X Inwestycje w infrastrukturę 

społeczną; 

Cel strategiczny 2:  

Rozwój oświaty, kultury, sportu oraz turystyki 

jako elementów zrównoważonego rozwoju 

Gminy Wilków 

 OP III Gospodarka niskoemisyjna; 

 OP V Ochrona środowiska, dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego; 

 OP VI Zrównoważony transport na 

rzecz mobilności mieszkańców; 

 OP VIII Integracja społeczna;  

 OP IX Wysoka jakość edukacji; 

 OP X Inwestycje w infrastrukturę 

społeczną; 

Cel strategiczny 3.:  

Wzmocnienie potencjału administracji 

samorządowej oraz wsparcie przedsiębiorczości 

 OP VIII Integracja społeczna; 

 OP VII Konkurencyjny rynek pracy; 

 OP IX Wysoka jakość edukacji; 

 OP X Inwestycje w infrastrukturę 

społeczną; 

 

3.2 Inne programy operacyjne  

   

Strategia Rozwoju Gminy Wilków na lata 2017-2027 wpisuje się w logikę interwencji programów 

operacyjnych o zasięgu regionalnym, krajowym i europejskim, takich jak Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2014-2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020, Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój  

2014-2020, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Program Operacyjny 

Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej 

2014-2020. Nie wszystkie z ww. programów operacyjnych otwierają możliwości pozyskiwania 

środków dla samorządu gminnego, ale spójność SRGW 2017-2027 umożliwia aplikowanie o środki 

finansowe innym podmiotom, które bezpośrednio lub pośrednio przyczyniają się do rozwoju obszaru. 

 

 

PODSUMOWANIE  

 
Opracowany dokument jest dokumentem strategicznym, przyczyniającym się do zrealizowania 

najistotniejszych celów gminy. Strategia Rozwoju Gminy Wilków jest wymaganym opracowaniem        

w przypadku starania się o środki strukturalne Unii Europejskiej. 
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Głównym celem Strategii jest określenie potrzeb inwestycyjnych a ich  uzasadniona realizacja jest 

określona wg sklasyfikowania uzależnionego od stopnia ważności.  

Dokument ten został stworzony przy współudziale partnerów społeczno-gospodarczych i stał się 

istotnym wkładem w budowę społeczeństwa obywatelskiego. 

Najistotniejszą rzeczą jest konieczność zaprogramowania skoordynowanych działań, które w 

określonej przestrzeni, czasie i sytuacji społeczno-politycznej, uwzględniając środki jakimi dysponuje 

społeczeństwo gminy oraz możliwe do uruchomienia regionalne zasoby, dadzą oczekiwane efekty. 

Strategia ma się przyczynić do zwiększenia konkurencyjności regionu w skali krajowej  

i międzynarodowej. Opracowanie jest programem działań formułującym cele strategiczne władz 

lokalnych oraz ma stać się formalną podstawą, umożliwiającą ubieganie się o środki wsparcia z 

budżetu państwa, jak i o środki pomocowe z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji 

finansowych. 

Najważniejszym celem  jest zgromadzenie środków na strategiczne cele i działania samorządu 

lokalnego, zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym  harmonogramem  działań i hierarchii ich 

ważności. Dokument ten ma służyć koncentracji środków i efektywności ich wykorzystania. Strategia 

będzie  realizowana w wieloletniej perspektywie czasowej, co umożliwi samorządowi gminy Wilków  

wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych również w kolejnych okresach programowania. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami dokument ten będzie monitorowany przez partnerów społecznych       

i podlegał będzie okresowej aktualizacji.  

 

Id: 3E6A3802-6BCF-4690-B931-D9F1F2C5CE37. Podpisany Strona 81


	Strona 1



