Wprowadzenie
Dolny Śląsk to region o znaczącym wielodziedzinowym

Niemniej jednak Dolny Śląsk styka się z wieloma problemami społecznymi

potencjale, licznych zasobach naturalnych, region o bardzo

i gospodarczymi, a także z przyszłościowymi wyzwaniami. Wskazuje

bogatej historii potwierdzanej materialnie zwłaszcza poprzez
wartościowe kulturowe dziedzictwo, to także region
o zróżnicowanym ukształtowaniu przestrzennym, a przy tym

na nie zarówno diagnoza stanu regionu jak i krajowych i europejskich
uwarunkowań jego rozwoju. Te problemy i wyzwania, a nade wszystko
niezbędność

ich

efektywnego

rozwiązania

stały

się

przesłanką

opracowania i przedstawienia Państwu, Dolnoślązaczkom i Dolnośląza-

o wyjątkowych walorach przyrodniczych i krajobrazowych.

kom wieloletniego programu działania pn. Dolnośląski Ład.

Szczególną jednak wartością regionu dolnośląskiego jest

Nie ulega wątpliwości, że dolnośląskiej społeczności zależy w szczególno-

aktywna społeczność. To dzięki niej, dzięki ludzkiemu
kapitałowi województwo dolnośląskie jest jednym
z najszybciej rozwijających się regionów w Europie.

ści na wzroście poziomu jakości wszystkich elementów codziennego
życia, na wzroście atrakcyjności i konkurencyjności regionu w krajowej
i europejskiej scenerii, niwelacji narastających wewnątrzregionalnych
dysproporcji rozwojowych oraz na odpowiedniej reakcji na obserwowane zmiany demograficzne czy klimatyczne.
Przesłankami powstania Dolnośląskiego Ładu są ponadto efektywne
wykorzystanie rozwojowych możliwości w warunkach nowej perspektywy
programowej i finansowej Unii Europejskiej określonej na lata 2021-2027,
a także optymalne wykorzystanie zasad, instrumentów i kierunków
polityki rozwoju kraju określonych w wielu strategicznych dokumentach,
a między innymi w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Stąd też Dolnośląski Ład jest dokumentem zarówno programowym jak
i wykonawczym. Jest praktyczną reakcją na obserwowane aktualnie
problemy i przyszłościowe wyzwania rozwojowe wskazując konieczność
realizacji wielu przedsięwzięć we wszystkich sferach regionu, w sferze
gospodarczej, społecznej, infrastrukturalnej czy środowiskowej.

„

Wskazuje na nie zarówno diagnoza stanu regionu jak i krajowych
i europejskich uwarunkowań jego rozwoju. Te problemy i wyzwania,
a nade wszystko niezbędność ich efektywnego rozwiązania stały się
przesłanką opracowania i przedstawienia Państwu, Dolnoślązaczkom
i Dolnoślązakom wieloletniego programu działania pn. Dolnośląski Ład.
Nie ulega wątpliwości, że dolnośląskiej społeczności zależy w szczególnoszczególno
ści na wzroście poziomu jakości wszystkich elementów codziennego
życia, na wzroście atrakcyjności i konkurencyjności regionu w krajowej
i europejskiej scenerii, niwelacji narastających wewnątrzregionalnych
dysproporcji rozwojowych oraz na odpowiedniej reakcji na obserwowane zmiany demograficzne czy klimatyczne.
Przesłankami powstania Dolnośląskiego Ładu są ponadto efektywne
wykorzystanie rozwojowych możliwości w warunkach nowej perspektywy
programowej i finansowej Unii Europejskiej określonej na lata 2021-2027,
a także optymalne wykorzystanie zasad, instrumentów i kierunków
polityki rozwoju kraju określonych w wielu strategicznych dokumentach,
a między innymi w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Stąd też Dolnośląski Ład jest dokumentem zarówno programowym jak
i wykonawczym. Jest praktyczną reakcją na obserwowane aktualnie
problemy i przyszłościowe wyzwania rozwojowe wskazując konieczność
realizacji wielu przedsięwzięć we wszystkich sferach regionu, w sferze
gospodarczej, społecznej, infrastrukturalnej czy środowiskowej.

Strategiczne uwarunkowania - unijne, krajowe i regionalne
Region dolnośląski w swej efektywnej, ukierunkowanej na
dynamiczny i harmonijny rozwój, drodze wymaga uwzględnienia strategicznych uwarunkowań wynikających z wielu
publicznych polityk określanych na różnych poziomach
terytorialnych

(europejskim,

krajowym

i

regionalnym),

a wyrażanych w licznych dokumentach strategicznych.

Podobne odzwierciedlenie dotyczy również Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – średniookresowej strategii rozwoju kraju. Strategia
ta zawiera m.in. rekomendacje co do tworzenia „warunków dla wzrostu
dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności
w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym”. Wskazuje się w niej także na liczne problemy i wyzwania, określa się
różnorodne rozwojowe bariery jak choćby rozwarstwienie społeczne oraz
przestrzenne w poziomie rozwoju, co stanowi również istotny problem

Lata 2021-2027 to nowy okres unijnego programowania, to także nowy
okres ukierunkowania alokacji finansowych na zróżnicowane kierunki
strategicznej interwencji. W ramach unijnej polityki spójności wyznaczona
została wiązka sześciu celów, a mianowicie:

województwa dolnośląskiego.
W swej istocie Dolnośląski Ład w pełni wpisuje się we wskazany w tej
Strategii jeden z najbardziej istotnych obszarów, czyli rozwój zrównoważony terytorialnie, a także w jego cele dotyczące przede wszystkim umiejętnego wykorzystania indywidualnych potencjałów poszczególnych
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Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa

2

Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa

Według zapisów w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)
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Lepiej połączona Europa

na włączeniu w procesy rozwojowe wszystkich obszarów i właściwym

4

Europa o silniejszym wymiarze społeczny

5

Europa bliżej obywateli

6

Łagodzenie skutków transformacji

terytoriów oraz wzmacniania regionalnych przewag konkurencyjnych.
tenże rozwój polega na uznaniu różnorodności i specyﬁki terytorialnej,
identyﬁkowaniu ich zasobów.
Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wyznacza ponadto
programowe ramy dla Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego do roku
2030. Jednym z wyzwań w niej określonych jest przeciwdziałanie
nierównościom terytorialnym i przestrzennej koncentracji problemów

Cele te będą finansowo wspierane m.in. przez EFRR, EFS+ oraz Fundusz

rozwojowych oraz niwelowanie sytuacji kryzysowych na obszarach

Spójności. Istotne jest zatem to, że zarówno cele unijnej polityki spójności

zdegradowanych. KSRR 2030 wytycza systemowe ramy prowadzenia

na lata 2021-2027 jak i określone w ich ramach kierunki strategicznej

polityki regionalnej, zarówno przez rząd wobec regionów, jak i wewnątrz

interwencji

są

odzwierciedlone

Dolnośląskiego Ładu.

w

celach

i

przedsięwzięciach

regionów.

Działania zawarte w ukierunkowane są na bardziej efektywne wykorzystywanie przestrzennie zróżnicowanych potencjałów rozwojowych oraz lepsze
dopasowanie interwencji publicznej do lokalnej specyfiki dla zagwarantowania realizacji strategicznego celu polityki regionalnej – przestrzennego
wyrównywania poziomu życia i szans rozwojowych mieszkańców Polski.
Niepokojące wewnątrzregionalne zjawiska, procesy oraz ich tendencje
dostrzegane są również w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego
2030 przyjętej przez radnych Sejmiku uchwałą z dnia 20 września 2018 r. Celem
nadrzędnym rozwoju Dolnego Śląska jest harmonijny rozwój regionu i wysoka

Cele strategiczne
W tak określonymi celami komplementarny jest Dolnośląśki
Ład.

Przedsięwzięcia

programowym

zaś

dokumencie

wskazane
pozwolą

w

niniejszym

na

pełniejsze

osiągnięcie wizji rozwoju dolnośląskiego regionu określonej
na rok 2030. W roku tym Dolny Śląsk stanie się:

jakość życia dolnośląskiej społeczności. Celami strategicznymi są zaś:
regionem równomiernego rozwoju – regionem bez istot— efektywne wykorzystanie gospodarczego potencjału regionu,

nych społecznych i gospodarczych dysproporcji, regionem

— poprawa jakości i dostępności usług publicznych,

wewnętrznie spójnym, regionem wyrównanych rozwojo-

— wzmocnienie regionalnego kapitału ludzkiego i społecznego,

wych szans

— odpowiedzialne wykorzystanie zasobów i ochrona walorów
środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego,
— wzmocnienie przestrzennej spójności regionu.

regionem przyjaznym dla mieszkańców, przedsiębiorców,
inwestorów, turystów i kuracjuszy; atrakcyjnym miejscem
do życia, pracy, nauki i rekreacji
regionem nowoczesnym z kreatywną i innowacyjną
regionalną społecznością oraz rozwiniętą sferą naukową
i badawczo-rozwojową
regionem konkurencyjnym w scenerii krajowej i europejskiej
z Wrocławiem jako silną metropolią oraz ośrodkami
regionalnymi o znaczących przewagach konkurencyjnych

KARKONOSZE - NAJWYŻSZE PASMO GÓRSKIE SUDETÓW

Demografia - aktualne problemy i przyszłościowe wyzwania
Województwo dolnośląskie to pod względem demograficzne-

Społeczność dolnośląska jest przy tym starsza od ludności zamieszkującej w wielu

go potencjału piąty region naszego kraju. Zamieszkuje

innych regionach kraju, choć w tym względzie widoczne jest istotne zróżnicowa-

je prawie 2,9 miliona mieszkańców, co stanowi 7,6% populacji

nie. Udział ludności Dolnego Śląska w wieku 65 i więcej lat w końcu 2020 roku wy-

Polski. Od wielu lat jednak obserwowane są niekorzystne
zjawiska i procesy demograficzne, a zwłaszcza zróżnicowana
przestrzennie depopulacja i starzenie się dolnośląskiej
społeczności.

nosił 19,7%, co oznacza iż niemal co piąty Dolnoślązak jest seniorem. Pod tym
względem starsze są jedynie społeczności regionów: łódzkiego (20,7% ludności
stanowią osoby w wieku 65 i więcej lat), świętokrzyskiego (20,3%) i śląskiego (19,8%).
Szczególnie jednak niepokoi tendencja przesuwania się grupy ludności w wieku
przed- i produkcyjnym do grupy ludności w wieku poprodukcyjnym. Ludność w
wieku przedprodukcyjnym stanowi 17,2% populacji (w kraju przeciętnie – 18,8%),

Depopulacja dotyka wyraźnie region sudecki, w tym miasta podregionów jeleniogórskiego i wałbrzyskiego. O ile w latach 2010-2020 zaludnienie regionu dolnośląskiego wykazywało względną stabilność, to w regionie sudeckim liczba ludności
zmniejszyła się o prawie 50 tys. osób, z tego w podregionie wałbrzyskim o 30,1 tys.,
a w podregionie jeleniogórskim o 19,9 tys. Widoczny jest przy tym relatywnie szybszy proces depopulacji miast. W badanym okresie zaludnienie miast regionu
sudeckiego zmniejszyło się o niemal 51 tys. osób, podczas gdy w miastach położo
nych w pozostałych podregionach Dolnego Śląska zanotowano nieznaczny
wzrost liczby ludności (o ponad 5,3 tys. osób). Ponadto należy dostrzec dynamiczny wzrost populacji podregionu wrocławskiego (o 57,5 tys.) będący demograficznym odzwierciedleniem postępującego procesu suburbanizacji obszaru silnie
funkcjonalnie powiązanego z metropolią Wrocławia. Regionalna sieć osadnicza
to układ zróżnicowany obejmujący miejscowości o różnym statusie, strukturze
funkcjonalnej, poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. W regionie zlokalizo
wane są 92 miasta, co stanowi 10% ogółu miast w kraju i przekłada się to na
wysoką gęstość miejskiej sieci osadniczej oraz wysoki wskaźnik urbanizacji.
Starzenie się ludności jest procesem globalnym. W Europie, w Polsce, a także w jej
regionach, obserwuje się wyraźny wzrost udziału osób w wieku senioralnym.

ludność w wieku produkcyjnym - 59,2% (w kraju – 59,5%), a w wieku poprodukcyjnym – 23,6% (w kraju – 22,3%). Procesy starzenia się ludności niosą z sobą wiele
różnorodnych konsekwencji zarówno ekonomicznych, jak i społecznych. Skalę
tych konsekwencji odzwierciedla m.in. poziom i systematyczny wzrost demograficznego obciążenia seniorami. Wskaźnik obciążenia demograficznego, będący
syntetycznym miernikiem „kondycji demograficznej”, ustalony jako stosunek
liczby ludności w wieku nieprodukcyjnym (przed- i poprodukcyjnym) przypadającej na 100 osób w wieku produkcyjnym w regionie dolnośląskim zwiększył się z 52,2
w roku 2010 do 69,0 w roku 2020 i jest wyższy niż przeciętnie w kraju (68,0). Poziom
tego wskaźnika jest wyraźnie zróżnicowany w przekroju podregionów i powiatów.
W Jeleniej Górze wynosi 78,9, w Wałbrzychu – 74,0, we Wrocławiu - 72,5, w Legnicy
- 71,7, w podregionie wałbrzyskim – 69,7, a w podregionie wrocławskim – 65,6. Ponadto niekorzystne tendencje zmian dotyczą grup wiekowych dzieci i młodzieży.
Widoczne jest zwłaszcza zmniejszanie się liczebności dzieci w wieku żłobkowym
(0-2) i przedszkolnym (3-6). Oddziałuje to wyraźnie na funkcjonowanie i rozwój
infrastruktury lokalnej. Ekonomiczne implikacje procesu starzenia się ludności
regionu dolnośląskiego widoczne są również w sferze funkcjonowania rynków
pracy, zmian ekonomicznej aktywności czy zmian struktury siły roboczej.

„

Ludność w wieku
przedprodukcyjnym
stanowi 17,2% populacji
[w kraju przeciętnie – 18,8%],
ludność w wieku produkcyjnym
- 59,2% [w kraju – 59,5%],
a w wieku poprodukcyjnym
– 23,6% [w kraju – 22,3%].

Ekonomiczne implikacje procesu starzenia się ludności regionu
dolnośląskiego

dotyczą

nie

tylko

wzrastających

kosztów

usług

i świadczeń publicznych (zwłaszcza zdrowotnych i opiekuńczych) dla
seniorów oraz wysokiego finansowego obciążenia budżetów państw
oraz jednostek samorządu terytorialnego, ale widoczne są również
w sferze funkcjonowania rynków pracy, zmian ekonomicznej aktywności
czy zmian struktury siły roboczej.
Współcześnie notowane problemy demograficzne, a zwłaszcza liczebne
zmniejszanie się i starzenie dolnośląskiej społeczności będą nasilać się
w przyszłości, na co wyraźnie wskazują oficjalne prognozy demograficzne
opracowane

przez

Główny

Urząd

Statystyczny

do

roku

2050.

Konsekwencje tych niekorzystnych tendencji zmian demograficznych
widoczne mogą być zarówno w sferze gospodarczej, jak i społecznej
regionu dolnośląskiego.

Problemy i wyzwania środowiskowe
Województwo zajmuje obszar 19.946,7 km2 o zróżnicowanym

Ponadto w regionie dolnośląskim dostrzega się stosunkowo duże zagro-

ukształtowaniu powierzchni oraz strukturze użytkowania. Na

żenie powodziowe (m.in. w dorzeczach Nysy Kłodzkiej, Bystrzycy, Kwisy,

południu regionu rozciągają się obszary górskie (Sudety), na
jego północnym- zachodzie Nizina Śląska, zaś wschodnie,
równinne obszary województwa zajmuje Nizina Śląsko-Łużycka. Użytki rolne stanowią ponad 60% całej powierzchni regionu,
lasy – 30,7%, a grunty zabudowane i zurbanizowane – 7,4%.

Ślęzy i Nysy Szalonej), a także – zwłaszcza w ostatnich latach –znaczne
zagrożenie wystąpieniem suszy, co wymaga podjęcia zdecydowanych
działań

niwelujących

niekorzystny

wpływ

tego

zjawiska

na

społeczeństwo, gospodarkę oraz środowisko przyrodnicze.
Istotna jest zatem praktyczna realizacja programu „Moja Woda” oraz
rozbudowa sieci wodnych zbiorników retencyjnych. System wodny

Dolny Śląsk to region wielu naturalnych bogactw. To nie tylko złoża
licznych kopalin, ale także wartościowe zasoby wód leczniczych i termalnych stanowiące podstawę rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego
i różnych form turystyki w regionie. Z uwagi jednak na wieloletnią
eksploatację różnorodnych złóż kopalnianych bogactw naturalnych

Dolnego Śląska składa się z wielu rzek o charakterze nizinnym oraz
górskim. Największą z nich jest Odra mogąca stanowić – po wykonaniu
wielu przedsięwzięć – istotne dopełnienie regionalnego i krajowego
systemu transportu, zwłaszcza towarowego. Należy jednak podkreślić,
że znaczne obszary regionu dolnośląskiego podlegają ochronie prawnej
(stanowią one 18,6% ogólnej powierzchni województwa). To różnorodne

(m.in. węgla kamiennego i brunatnego, rud miedzi czy surowców

formy ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, jak parki narodowe,

skalnych), Dolny Śląsk charakteryzuje się dość istotną degradację

rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, obszary

środowiska naturalnego, co widać zwłaszcza na dużych obszarach

chronionego krajobrazu czy użytki ekologiczne.

przemysłowych, zwłaszcza w rejonie Wałbrzycha i Bogatyni, czy też
w rejonach kopalnianych zagłębia legnicko-głogowskiego. Ponadto
należy dostrzec w regionie wiele innych problemów natury ekologicznej,
takich jak choćby zanieczyszczenie powietrza (w tym zanieczyszczenie
pyłem zawieszonym oraz benzo(a)pirenem), którego głównym źródłem
jest przede wszystkim tzw. niska emisja z indywidualnego ogrzewania
budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Rozwiązanie tego
problemu wymaga kompleksowości działań i konsekwentnej realizacji
programu w zakresie zwalczania źródeł emisji zanieczyszczeń. Te proekologiczne działania w regionie dolnośląskim wspiera wiele programów
i inicjatyw rządowych, a m.in. program „Czyste Powietrze” dedykowany
zwłaszcza budynkom mieszkalnym (jedno- i wielorodzinnym).

Bardzo ważnym dopełnieniem cechującego się różnorodnością form
środowiska naturalnego regionu dolnośląskiego jest bogactwo dziedzictwa kultury materialnej. Pod tym względem Dolny Śląsk należy do najliczniej wyposażonych w zespoły i obiekty zabytkowe regionów kraju. Większość miejskich, a także wiejskich układów funkcjonalno-przestrzennych
kształtowała się przez wieki. W wielu jednak przypadkach te historyczne
zespoły urbanistyczne oraz liczne obiekty zabytkowej zabudowy
wymagają kompleksowej i wieloaspektowej rewitalizacji, co staje
się jednym z regionalnych wyzwań.

Struktura gospodarcza regionu - innowacyjność i konkurencyjność
Dolny Śląsk jest silnym i zróżnicowanym gospodarczo regio-

Strukturę gospodarczą regionu odzwierciedla udział poszczególnych

nem tworzącym ponad 8% krajowego PKB. O gospodarczym

rodzaju działalności (dziedzin) w tworzeniu dolnośląskiej wartości

zróżnicowaniu
o

zmianach

regionu

zaświadczają

ilościowych

i

m.in.

informacje

strukturalnych

podmiotów

gospodarczych.

dodanej brutto. Najwyższy udział w tym zakresie dotyczy szeroko
rozumianych usług (59,8%), następnie przemysłu (31,3%), budownictwa
(7,6%) oraz rolnictwa (jedynie 1,4%). Podkreśla to polifunkcyjny charakter
dolnośląskiej gospodarki, z istotną jednak rolą zróżnicowanej dziedzinowo
aktywności usługowej.

W regionie dolnośląskim relatywnie wysoki jest poziom przedsiębiorczości. Potwierdza to choćby wyraźne zwiększenie się liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w ujęciu ogólnym oraz w ujęciu
relatywnym (w odniesieniu do liczby ludności). O ile w końcu 2010 roku
funkcjonowało 331,2 tys. podmiotów gospodarczych, to w końcu marca
2021 roku było ich już prawie 400 tys. (czyli o niemal 70 tys. więcej).
Natomiast w przeliczeniu na 10 tys. ludności w 2010 roku w regionie
dolnośląskim przypadało 1135 podmiotów gospodarczych, a w 2020 roku
już 1370 podmiotów.
W

województwie

Wysoki poziom gospodarczej aktywności wiąże się w szczególności
z dużymi ośrodkami miejskimi, a zwłaszcza z wrocławską metropolią.
Przemysł skoncentrowany jest ponadto w Legnicko-Głogowskim Okręgu
Miedziowym, w rejonach Wałbrzycha, Jeleniej Góry, Świdnicy i Bolesławca.
Większe miasta są ponadto ośrodkami koncentracji wyspecjalizowanej
aktywności usługowej. Region sudecki natomiast jest obszarem
koncentracji działalności w sferze turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego.
Dodać należy, że na tym obszarze zlokalizowanych jest 11 spośród
45 miejscowości posiadających status uzdrowiska.

dominują

podmioty

prowadzące

działalność

gospodarczą w sektorze prywatnym (ponad 94% ogółu podmiotów),

Należy podkreślić, że spośród 92 miast województwa dolnośląskiego

a w jego ramach podmioty prowadzone przez osoby fizyczne. Wyraźnie

aż 40 ośrodków miejskich różnej wielkości (tj. niemal 43,5% łącznej

przeważają małe przedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9 osób)

ich liczby) dotkniętych jest różnymi aspektami zjawisk i procesów

stanowiąc 97% ogółu zarejestrowanych w regionie podmiotów gospo-

kryzysowych. Nie sposób nie dodać, że w większości miasta te położone

darczych. W dziedzinowej zaś strukturze podmiotów gospodarczych
w regionie dolnośląskim dominują firmy prowadzące działalność
w zakresie handlu, budownictwa, wielobranżowego przemysłu, obsługi
rynku nieruchomości i transportu. Istotna jest także rola podmiotów
funkcjonujących w sferze turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego
oraz usług społecznych.

są w południowej części regionu. W regionie sudeckim znajduje się
bowiem 36 takich miast, co stanowi 60% ogółu ośrodków miejskich
tej części województwa. Potwierdza to zatem występowanie znacznych
rozwojowych dysproporcji w regionie dolnośląskim i konieczność jego
skierowania na trajektorię równomiernego rozwoju, czyli ukierunkowanie
na
i

wyrównywanie
społecznych

terytorialnie

warunków

zróżnicowanych

funkcjonowania

i

ekonomicznych

rozwoju

obszarów

(w tym miast) oraz wszystkich grup użytkowników (w tym ludności
i podmiotów gospodarczych).

Struktura gospodarcza regionu - innowacyjność i konkurencyjność
Obszary zagrożone trwałą marginalizacją, jak i miasta tracące

Wskaźnik RCI uwzględnia 11 filarów oceny różnych aspektów konkurencyj-

funkcje społeczno-gospodarcze, wymagają funkcjonalnej

ności regionów NUTS 2 ujętych w 3 grupach: podstawy, efektywność

sukcesji, czyli zastąpienia bądź dopełnienia ich dotychczasowych funkcji przez nowe dziedziny wytwórcze lub usługowe.
Przesłankami do kształtowania nowego układu funkcjonalnego tych miast są rosnące potrzeby społeczności miejskich
i konieczność ich zaspokojenia, a także swoistego rodzaju
progresja technologiczna sfery produkcyjnej i usługowej.
Oznacza to, że struktura funkcjonalna wielu miast regionu
sudeckiego wymaga aktualizacji, nie może być bowiem
strukturą statyczną, a wyraźnie dynamiczną.

i innowacyjność. Ogólnie region dolnośląski osiąga jedynie niespełna 44%
wartości przeciętnego wskaźnika dla badanych regionów UE. Wyniki
rankingu sygnalizują zwłaszcza relatywnie niski poziom innowacyjności
dolnośląskiej gospodarki.
Szczególnie istotny staje się zatem rozwój innowacyjnych dziedzin
dolnośląskiej gospodarki, rozwój wieloaspektowej współpracy między
biznesem, nauką i administracją publiczną, znaczący wzrost nakładów
inwestycyjnych na działalność B+R oraz efektywne praktyczne wdrażanie
regionalnych inteligentnych specjalizacji określonych w Dolnośląskiej
Strategii Innowacji do roku 2030. Innowacyjność oraz związane z nią
inteligentne specjalizacje regionu dolnośląskiego oparte powinny być

Działalność gospodarczą w regionie dolnośląskim wspiera kilkadziesiąt
instytucji otoczenia biznesu, jak parki technologiczne, agencje rozwoju
regionalnego, inkubatory przedsiębiorczości i inkubatory technologiczne.
Ponadto Dolny Śląsk dysponuje największą w Polsce liczbą specjalnych

o dziedziny i branże, dzięki którym Dolny Śląsk wzmocni swą pozycję
w

konkurencyjnej

europejskiej

scenerii

gospodarczej,

i technologicznej. W perspektywie roku 2030 wyznaczono siedem
regionalnych inteligentnych specjalizacji:

1

Chemia i medycyna

2

Auto-Moto-Aero-Space

wysoki poziom konkurencyjności nie tylko w krajowej, ale i europejskiej

3

Surowce naturalne i wtórne

scenerii gospodarczej. Konkurencyjność regionalna to w praktyce

4

Maszyny i urządzenia

5

„Zielony ład” - horyzontalna

i rozwoju mieszkańców, firm, instytucji. Badania poziomu tej konkurencyj-

6

„Przemysł 4.0” - horyzontalna

ności prowadzi cyklicznie Komisja Europejska w oparciu o syntetyczny

7

„Życie wspomagane technologią” - horyzontalna.

stref ekonomicznych i ich podstref zlokalizowanych w 51 gminach.
Potwierdza to wysoką atrakcyjność gospodarczą, w tym inwestycyjną
naszego regionu. Istotne jest także by region dolnośląski wykazywał

zdolność do osiągania sukcesu w gospodarczej rywalizacji, a także
zdolność do oferowania atrakcyjnego otoczenia dla funkcjonowania

wskaźnik RCI (the Regional Competitiveness Index).

naukowej

„
to zatem przede wszystkim innowacyjne produkty chemiczne i biomedyczne,
pojazdy

nisko-

i

bezemisyjne,

technologie

nisko-

i

bezodpadowe

pozyskiwania surowców mineralnych, technologie przetwarzania rud metali
i innych surowców, innowacyjne maszyny i urządzenia, a także odpowiednie
innowacyjne

kształtowanie

atrakcyjnego

dolnośląskiego

środowiska,

czyli ogólnie ujmując Zielony Ład.
„Przemysł

4.0”

w

dolnośląskim

wymiarze

to

natomiast

odpowiednie

zastosowanie technologii mechatronicznych, informatyczno-telekomunikacyjnych oraz fotonicznych i optoelektronicznych. Niezbędne jest ponadto
technologiczne wspomaganie wielu dziedzin (w tym usług publicznych),
a także i codziennego życia, m.in. seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami.

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

Regionalny rynek pracy
Dolnośląski rynek pracy jest determinowany przez wiele

Bezrobocie natomiast w regionie dolnośląskim zmniejszyło się zarówno w

czynników, zarówno o mikroekonomicznym jak i makroekono-

ujęciu bezwzględnym jak i względnym. W latach 2010-2020 liczba zareje-

micznym charakterze. Odzwierciedleniem gospodarczego
rozwoju naszego regionu jest wzrost liczby pracujących oraz
wyraźne

zmniejszenie

liczebności

osób

pozostających

bez pracy.

W latach 2010-2020 liczba pracujących w podmiotach gospodarczych
(objętych badaniami statystycznymi) funkcjonujących w regionie dolnośląskim zwiększyła się o ponad 160 tys. osób, co jest wynikiem powstania
wielu nowych zakładów pracy. W gospodarce dolnośląskiej zatrudnionych jest prawie 1,2 mln osób.
Relatywnie wyższe jest wynagrodzenie pracujących w regionie dolnośląskim. W latach 2010-2019 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
pracujących wzrosło niemalże o 50% osiągając w 2019 roku kwotę 5323 zł,
tj. o ok. 3% wyższą od średniej krajowej. Należy zauważyć, że na korzyść dolnośląskiej społeczności poprawia się relacja między regionalnym a krajowym poziomem wynagrodzenia.

strowanych bezrobotnych zmniejszyła się z 150,3 tys. w 2010 roku do 68,8
tys. osób w 2020 roku (czyli o prawie 81,5 tys.). W okresie tym zmniejszył się
ponadto poziom stopy bezrobocia w regionie (z 13,1% do 5,6%; a w kraju z
12,4% do 6,2%), choć wciąż wykazuje istotne przestrzenne zróżnicowanie
(m.in. w przekroju poszczególnych podregionów i powiatów).
Mimo wyraźnej poprawy sytuacji na rynkach pracy w podregionach jeleniogórskim i wałbrzyskim, wciąż ujawnia się w nich relatywnie wyższa
stopa bezrobocia (odpowiednio w końcu 2020 roku – 7,8% i 8,8%).
Wśród pozostających bez pracy w regionie uwidacznia się relatywnie
wysoki udział osób bez kwalifikacji zawodowych (ponad 32% ogółu bezrobotnych), a także osób długotrwale bezrobotnych, tj. pozostających bez
pracy dłużej niż 1 rok (37%), co wyznacza skalę i zakres działań w sferze regionalnej polityki edukacyjnej i jej kierunkowego dostosowania do zapotrzebowania zgłaszanego przez rynek pracy.

Infrastruktura przestrzennej spójności regionu
Szczególnie istotne dla przestrzennej spójności regionu dolno-

Łączna długość dróg publicznych (krajowych, wojewódzkich, powiato-

śląskiego jest odpowiednie wyposażenie w infrastrukturalne

wych i gminnych) o twardej nawierzchni w województwie dolnośląskim

sieciowe i punktowe urządzenia techniczne, a w szczególności
infrastrukturę transportową (drogową, kolejową, lotniczą),
infrastrukturę zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania
i oczyszczania ścieków, infrastrukturę energetyczną itd.

przekracza 20,5 tys. km, a ich gęstość wynosi 103 km na każde 100 km2.
W relacji do innych regionów kraju, nasze województwo wyróżnia się
wysoka gęstością sieci dróg publicznych (w kraju przeciętnie na 100 km2
przypada 98,2 km), lecz sieć dróg jest – mimo wyraźnej poprawy – wciąż
w znacznej części zdekapitalizowana, niedostosowana do wzrastającego
ruchu drogowego i niekompletna (m.in. brak obwodnic wielu miejscowo-

Przez region dolnośląski przebiega drogowy korytarz transportowy Bałtyk
– Adriatyk sieci bazowej TEN-T. Na terenie regionu sieć ta krzyżuje się
i częściowo pokrywa, z korytarzem transportowym biegnącym z Niemiec
na Ukrainę. W skład drogowej sieci bazowej TEN-T wchodzą autostrada
A4, A8 (Autostradowa Obwodnica Wrocławia) oraz drogi ekspresowe S3
(aktualnie budowany jest odcinek od węzła Bolków do granicy państwa
w Lubawce) i S8. Kompleksowa zaś sieć TEN-T obejmują również m.in.
autostradę A18 oraz drogę ekspresową S5.

ści). Przykładami pozytywnych zmian są obwodnice Wałbrzycha
i Dzierżoniowa oraz liczne prace remontowe i modernizacyjne realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dysponującego
relatywnie wysokim budżetem i poziomem dofinansowania projektów).
Należy wskazać, że na 1000 ludności regionu dolnośląskiego przypada już
655 samochodów osobowych (więcej aniżeli przeciętnie w kraju – 635
oraz w krajach UE – ok. 530).
Swoistego rodzaju renesans dotyczy natomiast regionalnej sieci
kolejowej, której łączna długość wynosi 1718 km (w tym 1086 km stanowią

Ponadto przez obszar województwa dolnośląskiego przebiega kilka linii

linie zelektryfikowane). W znacznej części linie te są jednotorowe (943 km).

kolejowych sieci bazowej TEN-T w przewozach pasażerskich i towaro-

Gęstość sieci kolejowej w regionie dolnośląskim w przeliczeniu na 100 km2

wych (linie: E30, C-E30 oraz E59W), a w ramach sieci kompleksowej TEN-T

w 2019 roku wynosiła 8,6 km/100 km2 (więcej aniżeli przeciętnie

wskazać należy również linie kolejowe CE 59 i C 59/2, które tylko w części są

w kraju – 6,2 km/100 km2) będąc jedną z najwyższych (po śląskim) w skali

dwutorowe. Kolejową sieć TEN-T w regionie uzupełni planowana kolej
dużych prędkości (KDP) tzn. „Y” relacji Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław
oraz jego wydłużenie w kierunku Pragi. System transportową TEN-T
w regionie dolnośląskim uzupełnia rozbudowana i zróżnicowana
m.in. pod względem technicznym sieć dróg i linii kolejowych.

kraju. Wiele odcinków linii kolejowych od lat nie jest jednak eksploatowanych. Stąd też samorząd województwa dolnośląskiego we współpracy z
administracja rządową od kilku lat realizuje program przejmowania,
a następnie rewitalizacji linii kolejowych o istotnym znaczeniu dla obsługi
przede wszystkim ruchu pasażerskiego.

Infrastruktura przestrzennej spójności regionu
Przykładem jest tu linia kolejowa nr 285 łącząca Bielawę z Dzierżoniowem).

Zarówno z gospodarczego jak i społecznego punktu widzenia istotne jest

Pasażerski ruch kolejowy w najbliższych latach powróci do Karpacza,

sprawne funkcjonowanie infrastruktury zaopatrzenia w wodę. W regionie

Świeradowa Zdroju, Mirska, Jedliny Zdrój i wielu innych miejscowości. Po-

dolnośląskim systemy zasilania w wodę opierają się zarówno na

nadto – co warto podkreślić – zmodernizowano wiele niefunkcjonalnych i
zdegradowanych budynków dworcowych (m.in. Szklarska Poręba Górna,
Wałbrzych Główny, Wałbrzych - Nowe Miasto, Boguszów-Gorce, Imbramowice), a planuje się kolejne działania w tym zakresie.

zasobach wód podziemnych jak i powierzchniowych. Wszystkie miasta
w województwie posiadają wodociągi komunalne, natomiast tereny
wiejskie są wyposażone w tego rodzaju urządzenia techniczne w różnym
stopniu. Łączna długość czynnej rozdzielczej sieci wodociągowej
na Dolnym Śląsku wynosi prawie 16,5 tys. km. W 2019 roku z sieci wodociągowej korzystało 95,0% mieszkańców regionu, podczas gdy w skali kraju

Systematycznie wzrasta znaczenie transportu lotniczego.

92,2%. Zaświadcza to o relatywnie wyższym poziomie infrastrukturalnego

We Wrocławiu funkcjonuje lotnisko o krajowej i międzynaro-

wyposażenia regionu w tym zakresie. Z wodociągu sieciowego korzysta

dowej randze (Port Lotniczy Wrocław-Strachowice im. Mikołaja Kopernika).
Liczba oraz zasięg połączeń lotniczych realizowanych z tego portu wyraźnie się powiększa, zarówno o regularne loty krajowe i międzynarodowe jak
i sezonowe loty czarterowe. Wzrasta także liczba obsługiwanych pasażerów zarówno w ruchu krajowym jak i międzynarodowym. W 2014 roku
liczba pasażerów przekroczyła po raz pierwszy 2 mln, a w roku 2019 sięgała
już prawie 3,5 mln. Pod tym względem Port Lotniczy Wrocław-Strachowice
należy do najważniejszych w krajowej sieci transportu lotniczego (poza
Warszawą, Krakowem, Gdańskiem i Katowicami). Przez województwo

97,6% ogółu ludności miast województwa dolnośląskiego (w miastach
kraju przeciętnie 96,6%). Możliwości korzystania z wodociągu sieciowego
przez mieszkańców wsi uległy zdecydowanej poprawie w latach
2010-2019. W 2019 roku dotyczyły one 89,2% ludności miejscowości
wiejskich regionu (w skali kraju mniej, bo 85,5% ludności wiejskiej), podczas
gdy w 2010 roku jedynie 79,4% społeczności wsi. Mimo widocznej poprawy
zaopatrzenia ludności wiejskiej w wodę, nadal wiele wsi zaopatrywanych
jest z indywidualnych źródeł – przeważnie z przydomowych studni
kopanych.
Należy zaznaczyć, że w górskich i podgórskich częściach regionu,
w okresach suszy i związanego z nią niskiego poziomu wody, występują

przepływa rzeka Odra, będąca śródlądową drogą wodną od Kędzierzy-

pewne trudności w zaopatrzeniu mieszkańców w wodę pitną.

na-Koźla do Szczecina o łącznej długości 742 km. Na obszarze wojewódz-

Z

twa dolnośląskiego znajduje się kilka portów rzecznych, lecz ich znaczenie

odprowadzania i oczyszczania ścieków. Łączna długość czynnej sieci

jest niewielkie. Odrzańska Droga Wodna (także możliwości jej powiązania

kanalizacyjnej w regionie wynosi ponad 12 tys. km. Jej długość w latach

z innymi szlakami wodnymi) posiada jednak znaczny, nie w pełni wykorzy-

2010-2019 zwiększyła się w wyniku podejmowanych przedsięwzięć

stany, potencjał transportowy.

dostarczaniem

wody

nierozerwalnie

inwestycyjnych o ponad 3,8 tys. km.

związany

jest

problem

Z ekologicznego punktu widzenia niezwykle istotne jest odpowiednie oczyszczanie ścieków.
Komunalne oczyszczalnie ścieków w województwie dolnośląskim w 2019 roku swym
zasięgiem obejmowały 81,9% (w 2010 roku – 75,9%) ogółu ludności, podczas gdy w kraju
wyraźnie mniej (jedynie 74,5%). Widoczne są jednak wyraźnie dysproporcje przestrzenne
w ich rozmieszczeniu. Stąd też w zasięgu obsługi komunalnych oczyszczalni ścieków
pozostaje 96,4% ogółu ludności miejskiej, lecz jedynie 50,5% (w 2010 roku – 31,2%)
mieszkańców miejscowości wiejskich.
Na terenach wiejskich natomiast sukcesywnie budowane są lokalne oczyszczalnie
ścieków wraz z siecią kanalizacyjną lub sieć kanalizacji sanitarnej odprowadzająca ścieki
z obszarów wiejskich do istniejącej oczyszczalni miejskiej. Regionalna społeczność
zaopatrywana jest w zróżnicowanym stopniu w gaz sieciowy. Długość sieci gazowej
w województwie wynosi ponad 10 tys. km, w tym niespełna 8 tys. km stanowi czynna sieć
rozdzielcza. Z gazu sieciowego korzysta jedynie 61% ludności regionu, a w kraju wskaźnik
powszechności korzystania z gazu sieciowego jest wyraźnie niższy (52,9%). Odnośnie
powszechności korzystania z sieci gazowej widoczne jest wyraźne zróżnicowanie
przestrzenne. Z sieci tej bowiem korzysta 80,9% ludności miejskiej regionu dolnośląskiego,
lecz jedynie 18,1% ludności wiejskiej (w kraju odpowiednio: 71,4% i 25,2%).
Wzrost liczby urządzeń odbiorczych stosowanych w gospodarstwach domowych,
a z drugiej strony wzrost świadomości oszczędnego użytkowania energii wpływają
w decydującym stopniu na poziom jednostkowego zużycia energii elektrycznej na
1 mieszkańca. W 2019 roku przeciętny mieszkaniec regionu zużywał w gospodarstwie
domowym 818 kWh, a w kraju niespełna 798 kWh. W miastach jednostkowe zużycie energii
elektrycznej jest niższe aniżeli na terenach wiejskich (odpowiednio 772 kWh wobec 920 kWh
DZIKI WODOSPAD - ZAPORA PRZECIWRUMOSZOWA W KARPACZU

na 1 mieszkańca). Techniczne infrastrukturalne wyposażenie regionu dolnośląskiego
i dbałość o jego stan i wysoką społeczną użyteczność wymaga podjęcia wielu pilnych
przedsięwzięć, co staje się kolejnym regionalnym wyzwaniem rozwojowym.

Infrastruktura społeczna
Znaczącymi

determinantami

jakości

życia

regionalnej

społeczności jest także dostępność do obiektów i placówek
świadczących usługi edukacyjne, kulturalne, zdrowotne czy
też sportowo-rekreacyjne. W tych zakresach w regionie
dolnośląskim występują również wyraźne dysproporcje
przestrzenne.

Dolny Śląsk korzystnie wypada na tle innych regionów pod względem
udziału osób z wykształceniem wyższym w grupie wiekowej 25-64 lata. W
naszym regionie ten poziom wykształcenia posiada 36,1% osób z tej grupy
wiekowej, podczas gdy przeciętnie w kraju wskaźnik ten wynosi jedynie
32,9%, a w krajach Unii Europejskiej – 32,8%. Zaświadcza to m.in. o wysokim
potencjale regionalnej społeczności.
Sfera dolnośląskiej kultury jest silnie zróżnicowana instytucjonalnie
i przestrzennie. Centrum kulturalnym regionu jest Wrocław, skupiający

System edukacji na Dolnym Śląsku obejmuje wieloszczeblowy układ
placówek. Sieć placówek oświaty i wychowania o lokalnym znaczeniu
tworzą placówki wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowe.

w szczególności wyspecjalizowane instytucje i obiekty kultury, sztuki
i rozrywki. Oprócz Wrocławia, znaczącą rolę w kulturalnej aktywności
Dolnego Śląska pełnią Jelenia Góra, Wałbrzych i Legnica. Sieć wyspecjalizowanych placówek kultury obejmujących m.in. teatry oraz instytucje

Ich rozmieszczenie w przestrzeni regionu dolnośląskiego jest na ogół

muzyczne (w tym filharmonie) dopełnia – dość równomiernie rozmiesz-

zgodne z rozmieszczeniem ludności. Szkolnictwo ponadpodstawowe

czona - sieć domów i ośrodków kultury oraz klubów i świetlic.

i wyższe pozostaje zaś w istotnym związku z potrzebami zgłaszanymi
przez regionalny rynek pracy. Większość szkół ponadpodstawowych

Obejmuje ona w regionie 311 placówek, z tego 114 w miastach i 197

(ponad 90%) zlokalizowana jest w miastach. Do największych ośrodków

w miejscowościach wiejskich. Istotne miejsce w zaspokajaniu potrzeb

tego szkolnictwa należą: Wrocław, Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych,
Świdnica, Lubin, Bolesławiec, Kłodzko i Dzierżoniów.
O potencjale naukowym i badawczo-rozwojowym oraz akademickiej
randze regionu dolnośląskiego w istotnej mierze decydują szkoły wyższe.
Zdecydowana większość uczelni ma swoje siedziby we Wrocławiu.
Placówki szkolnictwa wyższego funkcjonują także w innych miastach
regionu, m.in. w Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. W szkołach wyższych
Dolnego Śląska kształci się łącznie prawie 118 tys. studentów (w tym
na studiach stacjonarnych ponad 76 tys.), czyli 9,8% ich ogólnej liczby
w kraju.

kulturalnych mieszkańców regionu pełnią również biblioteki publiczne.
Ich sieć obejmuje łącznie 582 placówki (łącznie z filiami), a ich łączny
księgozbiór sięgał 8,4 mln woluminów. Na 1000 ludności przypada 2974
woluminów bibliotecznych (mniej aniżeli przeciętnie w kraju – 3310 wol.).
W dążeniu do rozwoju społeczeństwa informacyjnego czytelnikom
dolnośląskich placówek bibliotecznych udostępniane są coraz liczniej
komputery z dostępem do Internetu. Regionalną sieć kin tworzy
natomiast 48 placówek dysponujących 33 tys. miejsc na widowni oraz 6
multipleksów (ponad 14 tys. miejsc na widowni). Zainteresowanie
filmowymi projekcjami w dolnośląskich kinach stałych jest większe
aniżeli przeciętnie w kraju.

Infrastruktura społeczna
Niezwykle istotna jest wysoka dostępność do placówek podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej – zarówno
stacjonarnej jak i ambulatoryjnej - oferujących wysoką jakość
usług medycznych, a także do personelu służby zdrowia.

Szczególne znaczenie w ochronie zdrowia ma odpowiednia dostępność
do personelu lekarskiego. W regionie dolnośląskim na 10 tys. mieszkańców
przypada 55 lekarzy (w kraju przeciętnie nieco więcej - 59) oraz 68
pielęgniarek i położnych (w kraju zaś 73), co wskazuje na relatywnie niższą
dostępność personelu służby zdrowia na terenie województwa
dolnośląskiego. To istotny problem w efektywnym funkcjonowaniu całej

Na terenie województwa dolnośląskiego funkcjonują 84 szpitale ogólne
dysponujące niemal 13,2 tys. łóżek (7,9% ogólnej ich liczby w kraju).
Wskaźnik łóżek szpitalnych na 10 tys. mieszkańców wynosi 45,3 i jest

sfery ochrony zdrowia w regionie.
W województwie dolnośląskim swe istotne społecznie zadania realizuje
sieć placówek pomocy społecznej. Sieć tę tworzy 57 domów pomocy

niewiele wyższy od średniego krajowego (43,5). Pod tym względem region

społecznej oferujących prawie 8,5 tys. miejsc dla pensjonariuszy

dolnośląski zajmuje 4 miejsce w kraju (po śląskim, lubelskim i łódzkim).

w starszym wieku, bezdomnych, niepełnosprawnych oraz innych

Stacjonarna opieka zdrowotna realizowana jest w regionie także m.in.

znajdujących się w skomplikowanych życiowych sytuacjach.

w placówkach lecznictwa psychiatrycznego, hospicjach, oddziałach
opieki paliatywnej czy zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach
rehabilitacji leczniczej. Dopełnieniem stacjonarnej opieki zdrowotnej jest
opieka ambulatoryjna sprawowana przez sieć ponad 1600 przychodni
zdrowia (zlokalizowanych w 83% w miastach). Ponadto w regionie tym
funkcjonuje niemal tysiąc aptek (na każdą z nich przypada 2,9 tys. osób;
podobnie jak przeciętnie w kraju).
Wskazać należy również na wyróżniające region dolnośląski w skali kraju
placówki lecznictwa uzdrowiskowego (szpitale, sanatoria, zakłady
przyrodolecznicze) funkcjonujące w oparciu o bogate surowce i wody
lecznicze. Placówki te zaświadczają o atrakcyjności i konkurencyjności
Dolnego Śląska.

Współcześnie coraz powszechniej ujawniają się potrzeby ludności
w zakresie aktywności sportowej i rekreacyjnej. Ich zaspokojenie
wspomaga rozbudowana i zróżnicowana dziedzinowo sieć terenów,
obiektów i urządzeń służących aktywności mieszkańców. Wskazać tu
należy choćby 211 stadionów, 855 boisk piłkarskich, niemal 100 hal
sportowych, ponad 200 kortów tenisowych, 55 krytych pływalni oraz
ponad
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inwestycyjnych jak choćby Dolnośląskie Centrum Sportu na Polanie
Jakuszyckiej, ośrodek sportowy Tauron Duszniki Arena oraz hale sportowe
(m.in. w Jaworzynie Śląskiej i Piławie Górnej). Modernizacja infrastruktury
sportowej w wielu przypadkach możliwa była dzięki wsparciu w ramach
rządowego programu „Sportowa Polska”.

„
oraz projektów realizowanych dzięki wsparciu Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej dopełniających działania samorządów lokalnych
i samorządu województwa.
Infrastruktura społeczna w regionie dolnośląskim stanowi wielodziedzinowy kompleks instytucji, obiektów i urządzeń zintegrowanych ściśle
z

zespołami

w

istotnym

pracowniczymi,
stopniu

jakość

od

których

zaspokojenia

wymagań dolnośląskiej społeczności.

zaangażowania
różnorodnych

zależy
potrzeb
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zdrowia (zlokalizowanych w 83% w miastach). Ponadto w regionie tym
funkcjonuje niemal tysiąc aptek (na każdą z nich przypada 2,9 tys. osób;
podobnie jak przeciętnie w kraju).
Wskazać należy również na wyróżniające region dolnośląski w skali kraju
placówki lecznictwa uzdrowiskowego (szpitale, sanatoria, zakłady
przyrodolecznicze) funkcjonujące w oparciu o bogate surowce i wody
lecznicze. Placówki te zaświadczają o atrakcyjności i konkurencyjności
Dolnego Śląska.

Współcześnie coraz powszechniej ujawniają się potrzeby ludności
w zakresie aktywności sportowej i rekreacyjnej. Ich zaspokojenie
wspomaga rozbudowana i zróżnicowana dziedzinowo sieć terenów,
obiektów i urządzeń służących aktywności mieszkańców. Wskazać tu
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sportowych, ponad 200 kortów tenisowych, 55 krytych pływalni oraz
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inwestycyjnych jak choćby Dolnośląskie Centrum Sportu na Polanie
Jakuszyckiej, ośrodek sportowy Tauron Duszniki Arena oraz hale sportowe
(m.in. w Jaworzynie Śląskiej i Piławie Górnej). Modernizacja infrastruktury
sportowej w wielu przypadkach możliwa była dzięki wsparciu w ramach
rządowego programu „Sportowa Polska”.

Regionalne dysproporcje rozwojowe
Dysproporcje rozwojowe widoczne są w wielu sferach
społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych itd. nie tylko
między

poszczególnymi

podregionami

województwa

dolnośląskiego, lecz także w przekroju powiatów i gmin,
między miastami i miejscowościami wiejskimi.

Zmiany te są wyraźnie niekorzystne w porównaniu z Wrocławiem i podregionem wrocławskim. Ma zatem miejsce proces systematycznego
„wymywania” otoczenia przez obszar metropolitalny Wrocławia. Na tle
całego regionu Wrocław i podregion wrocławski dominuje w tworzeniu
PKB (łącznie prawie 54% regionalnego PKB). Oznacza to, że wewnątrzregionalne dysproporcje rozwojowe pod tym względem pogłębiają się.
Zatrzymanie tego negatywnego trendu oraz zmniejszenie dystansu

Wewnątrzregionalne zróżnicowanie wymownie ukazuje poziom PKB na
mieszkańca liczony według parytetu siły nabywczej (PPS) oraz tendencje

rozwojowego jaki dzieli region sudecki od pozostałej części województwa
dolnośląskiego jest jednym z bardziej istotnych wyzwań rozwojowych
w regionie. W tym kontekście rozważane jest między innymi dokonanie

jego zmian. W regionie zwiększył się on w latach 2010-2019 z 71% do 80%

statystycznego podziału województwa na dwa regiony szczebla NUTS 2,

średniego poziomu notowanego w 27 krajach Unii Europejskiej. Jednakże

a mianowicie region sudecki (zamieszkany przez prawie 1,2 mln osób;

w podregionie wałbrzyskim w 2018 roku wynosił on jedynie 51%, a w jelenio-

obejmujący podregiony jeleniogórski i wałbrzyski) oraz region wrocław-

górskim osiągał tylko 55% średniej UE27. To wyraźnie mniej aniżeli we

sko-legnicki (o populacji prawie 1,7 mln osób; obejmujący pozostałe trzy

Wrocławiu (121% średniej dla 27 krajów Unii Europejskiej) i w podregionie

podregiony). Takie możliwości postrzegane są w ramach rewizji

legnicko-głogowskim (89% średniej UE).
Najwyższą dynamiką wzrostu w tym za kresie w latach 2010-2018 wyróżnia
się Wrocław oraz podregion wrocławski (wzrost odpowiednio o 23 i 15
pkt.%), najniższą zaś podregiony jeleniogórski i wałbrzyski (jedynie po 4
pkt.%). W podregionie legnicko-głogowskim w analizowanym okresie
notuje się wyraźne zmniejszenie relatywnego poziomu PKB per capita
(o 24 pkt.%). Udział województwa dolnośląskiego w tworzeniu PKB sięga
8,3%. Wyraźnie zmienia się jednak przestrzenna struktura tworzenia PKB
w naszym regionie. Obserwowana jest tendencja spadku udziału
podregionów jeleniogórskiego, wałbrzyskiego i legnicko-głogowskiego
w tworzeniu regionalnego PKB.

klasyfikacji NUTS (NUTS revision 2022) inicjowanej przez Eurostat.

Dysproporcje rozwojowe regionu dolnośląskiego dotyczą

Wśród wskazanych w Polsce 755 obszarów (gmin) zagrożonych trwałą

ponadto systemu osadniczego. Od wielu lat pozostaje on

marginalizacją, 30 gmin położonych jest w regionie dolnośląskim, z tego

w stanie coraz większej nierównowagi.

7 to gminy miejskie, 16 – gminy miejsko-wiejskie, a pozostałe (7) to gminy
wiejskie. W zdecydowanej większości gminy miejskie i miejsko-wiejskie
zagrożone trwałą marginalizacją (poza gminami Góra i Przemków)

Dostrzega to również zespół ekspertów z Instytutu Geografii i Przestrzen-

położone są w południowej części regionu dolnośląskiego, w podregio-

nego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk delimitując obszary

nach jeleniogórskim i wałbrzyskim. Podkreśla to wyraźnie problemowy

zagrożone trwałą marginalizacją (obejmujące wiele gmin i małych

charakter tegoż regionu. Problemy o różnej skali i zakresie dotykają

miast) oraz wskazując miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze. W aktualnym raporcie, przygotowanym na potrzeby programowania unijnej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 tenże zespół
ekspertów wskazuje m.in., że

również dolnośląskie miasta średniej wielkości (o populacji ponad 20 tys.),
w tym zwłaszcza położone w regionie sudeckim. W skali kraju zidentyfikowano 139 miast średnich tracących swe społeczno-gospodarcze funkcje,
a 17 spośród nich to miasta dolnośląskie, w tym 7 miast (m.in. Jelenia Góra,
Kamienna Góra, Lubań i Złotoryja) położonych w podregionie jeleniogórskim, a 8 miast (m.in. Wałbrzych, Świdnica, Dzierżoniów i Bielawa)
w podregionie wałbrzyskim. Miastami średnimi tracącymi funkcje
rozwojowe zlokalizowanymi poza regionem sudeckim są jedynie Legnica
i Głogów.
W regionie dolnośląskim widoczne są symptomy praktycznego
funkcjonowania mechanizmów potencjału i grawitacji. Siła przyciągania
Wrocławia jako ośrodka metropolitalnego związana jest z koncentracją
potencjału demograficznego, produkcyjnego i usługowego, natomiast
zdolność otoczenia do poddawania się tym siłom jest tym większa

W wielu miastach regionu dolnośląskiego, a zwłaszcza jego sudeckich

im słabsze ekonomicznie i społecznie jest dane miasto czy obszar wiejski.

podregionów (jeleniogórskiego i wałbrzyskiego) widoczne są efekty

Metropolia wrocławska, a także choć w mniejszym zakresie regionalne

niepożądanych i destrukcyjnych procesów w sferze ekonomicznej,
przestrzennej i społecznej. Stany kryzysowe, marginalizacja i degradacja
obszarów miejskich wymagają zdecydowanej interwencji, bezustannych
działań prewencyjnych i rewitalizacyjnych. Równie ważnymi wyzwaniami
staje się także poszukiwanie efektywnych rozwiązań takich problemów,
jak utrata społeczno-ekonomicznych funkcji czy spadek zaludnienia.

ośrodki jak Jelenia Góra, Wałbrzych, Legnica czy inne większe miasta
LGOM „wymywają” najbardziej wartościowe elementy społeczno-gospodarczej struktury ze swego otoczenia. Efekty wypłukiwania dotyczą
zasobów najistotniejszych dla rozwoju we współczesnej gospodarce
opartej na wiedzy. Silne ośrodki miejskie (w szczególności Wrocław)
przyciągają bowiem najczęściej młodzież, osoby najlepiej wykształcone,
kreatywne, decydentów gospodarczych, „wytwórców innowacji”, branże
nowoczesne, wytwarzające miejsca pracy wysokiej jakości.

„

Stąd szczególnie istotne jest przeciwdziałanie temu niekorzystnemu
procesowi i skierowanie tego regionu na ścieżkę oczekiwanego rozwoju
gospodarczego i społecznego. Nieodzowne jest zatem podjęcie
kompleksowych

działań

ukierunkowanych

na

wzmocnienie

i unowocześnienie tej przestrzeni, wzrost jej atrakcyjności i konkurencyjnej
pozycji w regionie dolnośląskim i w kraju.
Obecna polityka spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Unii
Europejskiej jest skupiona nie tylko na wyrównywaniu poziomu rozwoju
we wszystkich regionach, ale na dążeniu do zagwarantowania swoistego
poziomu zróżnicowania, który staje się akceptowalny politycznie
i społecznie, a więc takiego, który jest odzwierciedleniem różnic
potencjałów rozwojowych poszczególnych obszarów. Dotyczy to
w istotnym stopniu woj. dolnośląskiego i wymaga zdecydowanego
i konsekwentnego podejścia do polityki regionalnego rozwoju.

WROCŁAW GŁÓWNY - NAJWIĘKSZA STACJA KOLEJOWA NA DOLNYM ŚLĄSKU

Dolnośląski Ład - strategia przyszłości regionu

1

2

ukierunkowanie działań na wyraźne zniwelowanie

5

ochrona dziedzictwa kulturowego, które ze względu na

rozwojowych dysproporcji w sferze ekonomicznej, społecznej

bogatą historię regionu pozostaje jego wielkim bogactwem,

i przestrzennej w ramach obszaru całego województwa

a którego pielęgnowanie wymaga istotnych nakładów

rozwój i integrację sieci dróg ekspresowych i kolejowych,

6

rozwój turystyki uwzględniający niezwykły potencjał
krajobrazowy, uzdrowiskowy i kulturowy Dolnego Śląska

będących kręgosłupem transportowym regionu, wraz
z połączeniem południowej części regionu z siecią
krajowych dróg ekspresowych

7

pełne wykorzystanie możliwości finansowego wsparcia
krajowego i unijnego wraz z przygotowaniem regionu

3

poprawę jakości i dostępności usług publicznych,

do absorpcji ogromnych środków finansowych w ramach

zwłaszcza zdrowotnych i społecznych

programów rządowych, Regionalnego Programu
Operacyjnego, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

4

ochronę środowiska naturalnego, którego walory są

i pozostałych narzędzi finansowych

niezwykłym atutem Dolnego Śląska, a które ma niebagatelny
wpływ na jakość życia mieszkańców regionu poprzez między
innymi transformację w kierunku zielonej gospodarki
wraz z poprawą jakości powietrza w dolnośląskich gminach

W przedstawionym ujęciu Dolnośląskiego Ładu
jego cele i kierunki działań są spójne z wiązką celów
strategicznych i operacyjnych określonych
w Strategii Rozwoju Województwa do 2030 roku.

Strategiczne przedsięwzięcia
Dolnośląski Ład jest wielodziedzinowym programem ukierunkowanym na osiągnięcie
w okresie do 2030 roku wskazanych celów. Stąd też szczególnie istotna jest jego
realizacyjna strona wyrażona poprzez konkretne przedsięwzięcia o różnym charakterze
i zakresie, przedsięwzięcia ulokowane w konkretnych obszarach i służące spełnieniu
oczekiwań lokalnych społeczności, podmiotów gospodarczych, instytucji społecznych,
a także gości odwiedzających nasz region.
Region dolnośląski styka się z wieloma różnorodnymi problemami, których szybkie,
sprawne

i

efektywne

rozwiązanie

tworzy

zróżnicowany

dziedzinowo

układ

przyszłościowych wyzwań. Ponadto każdy z dolnośląskich podregionów charakteryzuje
się

odmiennym

zakresem

i

natężeniem

problemów,

różnym

poziomem

społeczno- gospodarczego rozwoju, zróżnicowanym co do stanu i dostępności
infrastrukturalnym wyposażeniem czy specyfiką potrzeb społecznych, gospodarczych
środowiskowych.
To sygnalizuje wyraźnie by strategiczne przedsięwzięcia w ramach programu Dolnośląski
Ład przedstawić w ujęciu dziedzinowym uwzględniając jednocześnie terytorialny przekrój
(poszczególnych podregionów).
ZAMEK KSIĄŻ NA POGÓRZU WAŁBRZYSKIM

Łączymy Dolny Śląsk - przedsięwzięcia strategiczne
Rewitalizacja i wznowienie ruchu pasażerskiego
na liniach kolejowych
Dolny Śląsk historycznie posiada jedną z najgęstszych sieci kolejowych
w Polsce, jednak lata zaniedbań doprowadziły do zamknięcia większości
z nich. Po wyremontowaniu linii kolejowej do Bielawy we współpracy
z samorządem województwa przystępujemy do rewitalizacji kolejnych
setek kilometrów linii kolejowych - w tym m.in:
→ Wrocław – Sobótka – Świdnica – Jedlina Zdrój
→ Kłodzko – Lądek-Zdrój – Stronie Śląskie
→ Nowa Ruda – Radków
→ Wrocław – Kobierzyce – Łagiewniki – Niemcza – Piława Górna
→ Jelenia Góra–Mysłakowice–Kowary,
→ Mysłakowice–Karpacz, Gryfów Śląski–Świeradów-Zdrój
→ Ścinawka Średnia–Radków

Realizacja programu budowy „szprych”
CPK z uwzględnieniem potrzeb regionu
Budowa szybkiej kolei łączącej Dolny Śląsk z CPK w przebiegu
uwzględniającym położenie wrocławskiego lotniska wraz z budową
dalszego etapu szprychy w kierunku granicy z Czechami
przez Świdnicę i Wałbrzych to komunikacyjne wyzwanie.

Poprawa dostępności i rozwój wrocławskiej kolei aglomeracyjnej
[wraz z ponownym uruchomieniem ruchu na Dworcu Świebodzkim]
Wzrost znaczenia miejskiego i podmiejskiego transportu kolejowego przyczyni się do zmniejszenia
natężenia ruchu samochodowego w aglomeracji wrocławskiej, co przyniesie pozytywne skutki
zdrowotne, ekonomiczne i środowiskowe.

Niezbędna w tym obszrze jest również modernizacja

i rozbudowa Wrocławskiego Węzła Kolejowego, który będzie wymagać w najbliższych latach szeregu
inwestycji, tak aby móc sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie zarówno zwiększenia liczby
przewozów pasażerskich oraz dostępności do nich jak i usprawnienia przewozów towarowych.
Opracowywany obecnie dokument: "Wstępne studium wykonalności dla Wrocławskiego Węzła
Kolejowego oraz dla C-E59 Św. Katarzyna – Wrocław Muchobór/Kuźniki" szczegółowo określi kierunek
i zakres niezbędnych zmian oraz nakładów.

Budowa kolei aglomeracyjnej w Zagłębiu Miedziowym łączącej
Legnicę, Lubin, Złotoryję, Polkowice i Głogów
Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy to obszar istotnie zurbanizowany i uprzemysłowiony, a co za tym
idzie, jest to obszar znacznego ruchu zarówno osobowego, jak i towarowego. Ponadto na terenie LGOM
istniejącą infrastrukturę kolejową intensywnie wykorzystuje jedno z największych polskich przedsiębiorstw – KGHM Polska Miedź. Istniejąca infrastruktura drogowa wyczerpuje swoją przepustowość,
a powstanie kolei aglomeracyjnej i – co za tym idzie – wysoka częstotliwość połączeń między
ośrodkami miejskimi zapewniałaby szerszy dostęp do rynku pracy, edukacji, usług publicznych.

Rozbudowa autostrady A4 na odcinku Legnica – Wrocław
Rozbudowa autostrady A4 do trzech pasów ruchu w każdym kierunku na odcinku Legnica - Wrocław
jest dziś priorytetem ze względu na bardzo wysokie natężenie ruchu i konieczność zapewnienia
komfortu jazdy i jej bezpieczeństwa. Niezwykle ważnym dla kompletności i celowości tego zadania jest
uwzględnienie południowego obejścia Wrocławia w nowym śladzie drogi szybkiego ruchu.

Budowa drogi ekspresowej S8 z Wrocławia przez Ząbkowice Śląskich do Kłodzka oraz drogi ekspresowej
S5 z Wrocławia przez Świdnicę i Wałbrzych do Bolkowa
Wpisanie do rządowych planów budowy S8 i S5 oraz zapewnienie
7 miliardów złotych to realne gwarancje tych inwestycji i podstawa
odpowiedniego skomunikowania południowej części województwa
z Wrocławiem i resztą kraju. To istotna motoryczna siła rozwoju
regionu sudeckiego. Docelowo planowane jest ukierunkowanie drogi
S8 w stronę granicy w Boboszowie i dalej do Wiednia.
Na odcinku 50 km drogi S5 powstanie 7 węzłów. Całość w standardzie
dwujezdniowym o dwóch pasach ruchu. Droga S8 również zostanie
wykonana w standardzie dwujezdniowym o dwóch pasach ruchu,
a na odcinku od Łagiewnik do Wrocławia - z zabezpieczeniem
na trzeci pas. Łączna długość wyniesie ponad 80 kilometrów.
Na tym odcinku powstanie 12 węzłów i 180 obiektów inżynieryjnych.
Wbicie łopaty ma nastąpić w 2023 roku.
Możliwość dojazdu z Wałbrzycha w około pół godziny do Wrocławia, a ze Świdnicy w jeszcze
krótszym czasie będzie przełomem dla mieszkańców regionu, przez lata pozostającego
w cieniu stolicy województwa. Budowa drogi S5 to kluczowy projekt dla Wałbrzycha, Świdnicy
i okolicznych miejscowości, które od dawna potrzebują impulsu inwestycyjnego oraz dobrej
komunikacji z Wrocławiem. Podobnie w przypadku S8 – jest to arteria życia wiodąca po
historycznym odcinku szlaku bursztynowego. Budowa obu tych dróg jest kluczowym projektem
z perspektywy rozwoju województwa na kolejne lata. Autostrada A4, droga ekspresowa S5
wraz z budowaną obecnie S3 i projektowaną S8 stworzą spójny układ komunikacyjny
dróg szybkiego ruchu na Dolnym Śląsku

Budowa obwodnic miast dolnośląskich w ramach
programów rządowych
Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców i możliwości rozwoju wielu dolnośląskich miast niezbędne
są obwodnice, których budowa możliwa będzie dzięki rządowemu wsparciu. Powstaną zatem
obwodnice Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12, Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94, Międzyborza
w ciągu drogi krajowej nr 25, Milicza w ciągu drogi krajowej nr 15, Oławy w ciągu drogi krajowej nr 94,
Złotego Stoku w ciągu drogi krajowej nr 46 oraz miejscowości Kaczorów w ciągu drogi krajowej nr 3.
Obwodnice te (m.in.: Boguszowa Gorc, Obornik Śląskich, Bolesławca, Nowej Rudy) skierują ruch
tranzytowy poza obszary miejskiej zabudowy, a co za tym wpłyną na polepszenia jakości życia
mieszkańców.

Optymalizacja tranzytu w stolicy Dolnego Śląska
Kontynuacja budowy brakującej części obwodnicy śródmiejskiej Wrocławia jest bardzo mocno
wyczekiwana przez mieszkańców stolicy Dolnego Śląska. W rankingach najbardziej niezbędnych
inwestycji drogowych Wrocławia jej północny odcinek pojawia się na pierwszym miejsciu. Powstanie
odcinków Żmigrodzka - Kamieńskiego oraz Kamieńskiego - Bolesława Krzywoustego poprawi
znacząco jakość życia mieszkańców Wrocławia i pozwoli w pełni wykorzystać potencjał wewnętrznej
obwodnicy miasta. Niezbędne dla usprawnienia ruchu w stolicy regionu będzie także dokończenie
Wschodniej Obwodnicy Wrocławia.

Dokończenie budowy drogi ekspresowej S3 [Bolków - Lubawka]
Budowa ostatniego odcinka S3, którego realizację niegdyś odłożono została zapowiedziana
w 2016 roku, obecnie dzięki decyzji Ministerstwa Infrastruktury trwają prace budowlane. W ramach
kontraktu zawartego z wykonawcą w 2018 roku w paśmie gór wałbrzyskich i kaczawskich powstaje m.in.
dwujezdniowa droga z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, miejsca obsługi podróżnych
i 10 obiektów inżynierskich. Spośród nich najważniejsze są 2 tunele drogowe (TS26 i TS32).

MOST MILENIJNY NAD ODRĄ WE WROCŁAWIU

Podniesienie statusu drogi krajowej 94/36 do klasy
drogi ekspresowej
Modernizacja kluczowego połączenia Zagłębia Miedziowego z Wrocławiem zwiększy przestrzenną
spójność regionu. Połączenie Zagłębia Miedziowego ze stolicą regionu pozwoli na zwiększenie
potencjału gospodarczego tego obszaru, co jest niezwykle istotne w kontekście konieczności
stopniowej dywersyfikacji monokultury przemysłowej LGOM.

Modernizacja drogi krajowej nr 3 łączącej Jelenią Górę
z drogą ekspresową S3 [Bolków]
Od lat oczekiwane przez społeczność regionu jeleniogórskiego połączenie otwierające komunikacyjnie
Kotlinę Jeleniogórską. Przebudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Jelenia Góra - Bolków w standardzie
po dwa pasy ruchu w każdym kierunku sprawi, że dojazd do tego regionu będzie łatwiejszy i bardziej
bezpieczny. Wraz z doprowadzeniem drogi ekspresowej S5 z Wrocławia do węzła w Bolkowie utworzy to
bezpośrednie połączenie stolicy regionu, a co za tym idzie – całej Polski z niezwykle atrakcyjnym
turystycznie obszarem Sudetów Zachodnich. Podobnie jak w przypadku innych odcinków dróg
ekspresowych umożliwi to również inwestycyjne otwarcie tych terenów.

Budowa drogowego łącznika z Wałbrzycha do drogi ekspresowej S3
Budowa trasy łączącej aglomerację wałbrzyską z południowym odcinkiem drogi ekspresowej S3 przy
węźle w Bolkowie zdecydowanie zwiększy komunikacyjną dostępność tej aglomeracji. Istniejące
obecnie najkrótsze połączenie jest niefunkcjonalne i niebezpieczne z punktu zarówno kierowców,
MOST KOLEJOWY NAD JEZIOREM PILCHOWICKIM

jak i mieszkańców regionu. Budowa nowego łącznika otworzy także możliwości inwestycyjne wobec
dużych obszarów w północnej części aglomeracji wałbrzyskiej oraz wydatnie skróci połączenie
z istotnym centrum przemysłowym regionu – Legnicko-Głogowskim Obszarem Miedziowym.

Modernizacja Trasy Podsudeckiej łączącej Jawor przez
Strzegom, Świdnicę, Dzierżoniów, Ząbkowice Śląskie, Kamieniec
Ząbkowicki z granicą województwa opolskiego
Połączenia komunikacyjne wewnątrz regionu sudeckiego pozwolą na zwiększenie integralności
transportowej tego niezwykłego i atrakcyjnego turystycznie obszaru naszego województwa. Istniejąca
do tej pory wojewódzka droga podsudecka nr 382 nie zapewnia odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa użytkownikom, co uniemożliwia zintegrowany rozwój obszarów miejskich na osi
wschód-zachód. Budowa Trasy Podsudeckiej wraz z obwodnicami miejscowości jest odpowiedzią na
te problemy.

Budowa Alei Wielkiej Wyspy – połączenie Obwodnicy
Śródmiejskiej przez rzeki Odrę i Oławę z Wielką Wyspą
Aleja Wielkiej Wyspy połączy południe Wrocławia z największym centrum kongresowo- wystawienniczym i rekreacyjnym Wrocławia – Halą Stulecia, ZOO, Stadionem Olimpijskim i Afrykarium. Inwestycja
zapewni alternatywne, bezpieczne i komfortowe połączenie ze wschodnią częścią miasta
i najważniejszymi atrakcjami turystycznymi. Wybudowany zostanie nowy korytarz o długości 3,4 km
z dwiema przeprawami przez rzeki Odrę i Oławę dla komunikacji zbiorowej, pieszej i rowerowej. Koszt
inwestycji to ok. 232 miliony złotych, termin realizacji – III kwartał 2023.

Sukcesywna budowa i remonty dróg gminnych oraz powiatowych
z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Lata zaniedbań w obszarze remontów dróg lokalnych spowodowały zapaść gminnej i powiatowej
infrastruktury. Szczególnie mocno odczuły to miejscowości położone na południu województwa.
Odwracamy te negatywne trendy. Do 2019 roku samorządy mogły liczyć na wsparcie na poziomie
maksymalnie 50 % wartości inwestycji, dzisiaj 50% stanowi minimalne wsparcie, natomiast najmniej
zamożne samorządy, które w minionych latach miały problem ze zgromadzeniem tak dużego wkładu
własnego, mogą obecnie liczyć nawet na 80 % wsparcie.

HALA STULECI WE WROCŁAWIU (ZALESIE)

Realizacja Cyklostrady Dolnośląskiej, w tym Sudeckiej Pętli
Cyklostrada Dolnośląska to przełomowy projekt budowy, adaptacji i jednolitego
oznakowania szlaków rowerowych na terenie całego województwa. Jego
południowa część, zwana Sudecką Pętlą wzmocni wyraźnie atrakcyjność
turystyczna regionu. Cyklostrada to

koncepcja długodystansowych dróg

rowerowych w regionie. Warty około 850 milionów złotych projekt poprawi
dostępność transportową regionu, zintegruje lokalne drogi rowerowe i powiąże
je z dolnośląską siecią kolejową. Realizacja Cyklostrady Dolnośląskiej będzie
miała stratrgiczne znaczenie dla uzupełnienia oferty turystycznej południowej
części województwa.

Uruchomienie programu budowy chodników przy
drogach gminnych i powiatowych
Drogi gminne i powiatowe, chociaż mniej uczęszczane przez samochody niż
drogi krajowe czy wojewódzkie często pozostają niebezpieczne ze względu na
brak chodnika i konieczność przemieszczania się pieszych poboczem. Poprawa
bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych,
to specjalny komponent, który uruchomiliśmy w ramach Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg skierowany do chętnych samorządów, pozwoli zminimalizować
ryzyko wypadków z udziałem pieszych. Pierwszy, pilotażowy nabór został już rozstrzygnięty.

„

Chcemy aby Dolny Śląsk stał się liderem produkcji odnawialnych źródeł energii w skali całej Polski
i przykładem dla pozostałych regionów w zakresie dbałości o jakość powietrza.

Wdrożenie regionalnej polityki Europejskiego Zielonego Ładu
Praktyczne wdrażanie programów ograniczania niskiej emisji, wymiany nieekologicznych pieców, termomodernizacji budynków, a także wiele przedsięwzięć inwestycyjnych w wodną retencję oraz zieloną
i niebieską infrastrukturę pozwoli na wyraźną poprawę stanu naturalnego środowiska w regionie
dolnośląskim. Jest to niezwykle istotne zadanie między innymi ze względu na fakt, że województwo
dolnośląskie dysponuje niezwykłym potencjałem przyrodniczym i turystycznym – aby w pełni móc
wykorzystać te atuty należy postawić na dalsze szerokie inwestycje w ochronę otaczającego nas
środowiska. Przyczyni się to nie tylko do zwiększenia atrakcyjności regionu, ale przede wszystkim do
poprawy jakości życia mieszkańców Dolnego Śląska. Stopniowa i racjonalnie przeprowadzona
dekarbonizacja przyczyni się ponadto do rozwinięcia potencjałów poszczególnych subregionów
w obszarach gospodarczo do tej pory niewykorzystywanych. Źródłem finansowania tego rodzaju
programów będzie między innymi Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.

Budowa zbiornika retencyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim
oraz wsparcie małej retencji
Dzięki powstaniu zbiornika retencyjnego poprawi się poziom bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
na południu województwa oraz powstanie miejsce przyciągające turystów. Ze względu na zauważalne
zmiany pogodowe na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci niezbędne staje się przygotowanie
infrastruktury, która zabezpieczy lokalne społeczności przed skutkami ewentualnych wezbrań rzek.
Budowa tego rodzaju infrastruktury powinna odbywać się w porozumieniu z lokalnymi samorządami
i ich mieszkańcami. W przypadku małej retencji niemożliwe będzie jej zrealizowanie bez współpracy
z przedstawicielami społeczności lokalnych – aspekt społeczny tego przedsięwzięcia pozostaje
niezwykle istotny.

Dokończenie budowy Elektrowni Szczytowo-Pompowej w Młotach
Już kilkadziesiąt lat temu rozpoczęto realizację ciągle nieukończonego projektu nowoczesnej Elektrowni
Szczytowo-Pompowej w Młotach, której realizacja wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego
Ładu oraz w doskonały sposób przyczyni się do rozwoju południowej części Ziemi Kłodzkiej. Elektrownia
szczytowo-pompowa Młoty w momencie powstania będzie największą tego typu siłownią w Polsce.
Jej moc wynosić będzie 750 MW. Koszt dokończenia budowy elektrowni Młoty to ok. 3-4 mld zł. Taka
inwestycja pełni funkcję magazynu energii, wspierając rozwój odnawialnych źródeł energii

Redukcja zanieczyszczenia powietrza w większych miastach
i miejscowościach uzdrowiskowych [walka ze smogiem]
Ochrona miejskiego środowiska przez zanieczyszczeniami jest jednym z ekologicznych priorytetów,
ukierunkowanie na energetykę odnawialną to warunek konieczny do polepszenia jakości życia wielu
lokalnych społeczności. W tym celu sukcesywnie udoskonalamy już istniejące programy takie jak:
Czyste Powietrze, w przypadku którego (począwszy od lipca bieżącego roku) beneficjentami oprócz
właścicieli domów jednorodzinnych mogą być również właściciele budynków wielorodzinnych
i wspólnoty mieszkaniowe. Taka modyfikacja daje szansę na jeszcze lepsze efekty w walce z niską
emisją. Uruchamiamy również nowe programy - m.in ,,Klimatyczne Uzdrowiska” - program mający na
celu wsparcie samorządów posiadających status uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej
w zwiększeniu odporności na skutki zmian klimatu. Budżet programu to przeszło 250 mln zł.
Kontynuujemy również programy mające na celu zwiększenie floty publicznego zeroemisyjnego
transportu. Tegoroczna edycja ,,Zielonego Transportu Publicznego” pozwoli zakupić 431 autobusów
zeroemisyjnych, co podwoi liczbę obecnie zarejestrowanych autobusów elektrycznych.
ELEKTROWNIA SZCZYTOWO-POMPOWA
DLOUHÉ STRÁNĚ W CZECHACH

Rewitalizacja terenów i obiektów zabytkowych
Dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska wyróżnia się na tle kraju ze względu na jego bogactwo
i różnorodność, wynikające z niezwykłej historii tego regionu i jego położenia geograficznego. Na
całokształt dziedzictwa składają się materialne wartości obiektów i zespołów zabytkowych,
krajobrazów kulturowych, zabytków ruchomych oraz wartości kultury niematerialnej. Dolny Śląsk jest
liderem w skali kraju pod względem liczby obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków na koniec 2020 roku liczba zabytków nieruchomych wynosi 8130 w skali województwa. Podobnie
sytuacja ma się w przypadku stanowisk archeologicznych - ich liczba wynosi 1492, co również jest
pierwszym wynikiem w skali kraju. Oprócz imponujących liczb o wysokim potencjale materialnego
dziedzictwa kulturowego województwa świadczy również liczba obiektów i zespołów zabytkowych
o wybitnych właściwościach artystycznych i historycznych, objętych ochroną. Należą do nich obiekty
znajdujące się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, zespoły zabytkowe uznane za pomniki historii
oraz parki kulturowe. Wspaniałe dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska to również duże zobowiązanie
wobec przeszłych i przyszłych pokoleń, dlatego wspólnie zadbamy o pozyskiwanie znacznych środków
na utrzymanie oraz renowację dolnośląskich zabytków.

ZAMEK KSIĄŻ W WAŁBRZYCHU

Budowa strefy inwestycyjnej w Zagłębiu Miedziowym o powierzchni
400 ha oraz terenów inwestycyjnych o powierzchni 200 ha
Obniżka tzw. podatku miedziowego o 15 proc. dokonana w 2019 r. przez rząd Prawa i Sprawiedliwosci to
dopiero pierwszy krok - w planach jest jego sukcesywne obniżanie w ramach możliwości budżetowych.
Kolejnym ważnym impulsem będzie modernizacja kluczowego połączenia Zagłębia Miedziowego
z Wrocławiem, która zwiększy przestrzenną spójność regionu. Połączenie Zagłębia Miedziowego
e stolicą regionu pozwoli na zwiększenie potencjału gospodarczego tego obszaru, co jest niezwykle
istotne w kontekście stopniowej dywersyfikacji monokultury przemysłowej LGOM.

Utworzenie terenów inwestycyjnych w Ząbkowicach Śląskich
w ramach strefy Euro-Park Ząbkowice
Dziś wielu mieszkańców Ząbkowic Śląskich dojeżdża codziennie do pracy dziesiątki kilometrów.
Utworzenie strefy ekonomicznej Euro-Park we współpracy z agencjami rządowymi spowoduje napływ
kapitału inwestycyjnego na tereny (o powierzchni ok. 120 ha), które znajdować się będą nieopodal drogi
ekspresowej S8.

Utworzenie Dolnośląskiej Doliny Wodorowej
Wodór ma szansę stać się paliwem przyszłości. Do 2034 roku powstaną w Polsce elektrolizery o mocy
co najmniej dwóch gigawatów. Jednym z hubów wodorowych ma być Dolnośląska Dolina Wodorowa.
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. W LUBINIE

Pozwoli ona wykorzystać potencjał regionu w zakresie nowoczesnych technologii, zbudować miejsce,
w którym będą produkowane ogniwa paliwowe, autobusy wodorowe, a niskoemisyjny wodór będzie
wykorzystywany na szeroką skalę jako źródło czystej energii.

Budowa Dolnośląskiego Centrum Onkologii
Wspólna inwestycja samorządu województwa i polskiego Rządu doprowadzi do skonsolidowania
usług medycznych w jednym, nowoczesnym obiekcie, który będzie służył wszystkim mieszkańcom
regionu. Inwestycja ta, jako strategiczny projekt Samorządu Województwa Dolnośląskiego wpisuje
się w ramy strategii onkologicznych regionu, kraju oraz Unii Europejskiej. Jest to projekt niezwykle
złożony, który wymaga koordynacji działań pomiędzy samorządem województwa, administracją
rządową i pozostałymi podmiotami bezpośrednio i pośrednio zaangażowanymi w projekt. Obiekt
powstanie na działce o wartości ponad 18 milionów złotych przekazanej Samorządowi Województwa
Dolnośląskiego przez Skarb Państwa. Dodatkowo wsparcie budowy ze strony budżetu państwa to 300
milionów złotych. Kosztorysowa wartość projektu to ponad 700 milionów złotych, a pozostała część ma
zostać uzupełniona środkami budżetu województwa oraz środkami europejskimi.
Działalność medyczna w szpitalu będzie prowadzona w ramach unitów, tzn. obszarów wyspecjalizowanych w diagnostyce i leczeniu chorób określonych organów, np.: nowotwory piersi, nowotwory
układu moczowego, nowotwory płuc, pulmonologia nieonkologiczna czy hematologia. Szpital
pomieści 701 łóżek, powstanie tu blok operacyjny na 10-12 sal, gdzie rocznie przeprowadzanych będzie
ok. 10 tys. zabiegów. Przewidywana liczba personelu to 1 800; przewidywana roczna liczba świadczeń
ambulatoryjnych – ok. 200 000; przewidywana roczna liczba hospitalizacji – ok. 32 000. Na nieruchomości szpitalnej zlokalizowane zostaną obszary zieleni i rekreacji dla pacjentów oraz parking na ok. 1 800
pojazdów wraz z drogami dojazdowymi, a także obiekty techniczne. Razem z istniejącym już Szpitale im.
Marciniaka nowy szpital stworzy swoisty kampus, gdzie każda część będzie współgrała z pozostałymi
współpracowała.

KONCEPCJA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM
ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

Wykorzystanie potencjału Funduszu Modernizacji Szpitali
i Agencji Rozwoju Szpitali
Placówki ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku – zarówno rządowe, samorządowe, jak i pozostałe – zostaną odpowiednio przygotowane do absorpcji środków na modernizację i rozwój w nadchodzących
latach.

Transformacja cyfrowa administracji publicznej na terenie
Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego
Wzmacnianie innowacyjnej gospodarki bazującej na najnowszych technologiach w celu poszerzenia
oferty e-usług oferowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wraz z cyfryzacją edukacji.

Wsparcie placówek oświatowych w zakresie promocji
postaw patriotycznych i edukacji obronnej
Naturalnym elementem rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej oraz możliwości przeszkolenia studentów
w ramach Legii Akademickiej staną się dodatkowe aktywności zmierzające do kształtowania postaw
patriotycznych i edukacji z zakresu przysposobienia obronnego w szkołach ponadpodstawowych.
Ułatwi to kształcącej się młodzieży wstąpienie do Wojska Polskiego oraz innych służb mundurowych.

Powstanie Centralnego Ośrodka Sportu w Dusznikach-Zdrój
Utworzenie COS na terenie gminy Duszniki-Zdrój umożliwi rozwój turystyczny i ekonomiczny regionu.
Ten wielofunkcyjny obiekt w połączeniu z kończonym już Dolnośląskim Centrum Sportu na Polanie
Jakuszyckiej będzie sportową wizytówką o co najmniej europejskim wymiarze. W skład tego
nowoczesnego kompleksu, oprócz już istniejącej areny biathlonowej czy hali sportowej, powinny wejść
takie obiekty jak hala lodowa czy jedyny w tej części Europy tor bobslejowy, na których będzie
możliwa rywalizacja w hokeju na lodzie, saneczkarstwie czy jeszcze mało popularnym w Polsce
carlingu. Dopełnieniem inwestycji będą internaty sportowe z zapleczem regeneracyjnym
i wypoczynkowym. Projekt ma szansę przyczynić się do popularyzacji sportów zimowych w naszym
kraju oraz dalszego, dynamicznego rozwoju Kotliny Kłodzkiej.

Gondola z Dusznik do Zieleńca
Rozwiązanie połączenia centrum miasta Duszniki-Zdrój ze stacją narciarską Zieleniec koleją liniową
(gondolą) o długości prawie siedmiu kilometrów z dwoma stacjami pośrednimi będzie nie tylko
niesamowitą atrakcją turystyczną, ale tak naprawdę jedynym rozwiązaniem transportowym, które
zapewni przepustowość do 6 tysięcy osób na godzinę. To oznacza, że ruch narciarski będzie mógł
odbywać się płynnie i utrzyma drożność nawet w wysokim sezonie. Nierozerwalnym elementem
projektu jest centrum przesiadkowe na około trzy tysiące samochodów, zaplanowane przy dolnej stacji
gondoli, kilkaset metrów od drogi krajowej numer 8. Zieleniec, który jest częścią administracyjną Dusznik-Zdroju przyjmuje obecnie ok 0,5 mln narciarzy w sezonie zimowym. Zatrzymanie transportu
w proponowanym centrum Park & Ride zmniejszy trasę każdego z samochodów o 22km x 3000
samochodów = 66 tysięcy kilometrów dziennie redukcji transportu spalinowego. W lecie natomiast
centrum Park & Ride będzie obsługiwać głównie turystów odwiedzających Park Narodowy Gór
Stołowych. W założeniach inwestycyjnych możemy odnotować jeszcze jeden ważny element jakim jest
budowa dużej instalacji fotowoltaicznej, która w dużej mierze będzie zasilać kolej linową.

TAURON DUSZNIKI ARENA

Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
W regionie dolnośląskim, a w szczególności na obszarach wiejskich południowej jego części niezwykle
istotnym problemem jest niezadawalający stan, a niekiedy wręcz brak sieci wodno-kanalizacyjnych.
Problem zostanie rozwiązany poprzez realizację wielkiego projektu wodno-kanalizacyjnego
we współpracy gmin z administracją rządową.

Gazyfikacja gmin regionu sudeckiego
Dostępność sieci gazowych, zwłaszcza w gminach południa województwa jest relatywnie niska.
Niejednokrotnie bywa to poważną barierą w rozwoju gmin. Brak sieci gazowej uniemożliwia sprawną
wymianę generujących smog pieców węglowych na czyste kotły gazowe, brak możliwości korzystania
z gazu może też odstraszać niektórych inwestorów, których produkcja wymaga dostaw tego surowca.
Uruchomimy wielki projekt gazyfikacyjny, dzięki któremu sieć gazowa zostanie we współpracy
z lokalnymi samorządami do tych miejsc, gdzie pojawiają się takie oczekiwania społeczne.

Propozycje gospodarczo-społeczne dla obszaru turowskiego
Obszarem na Dolnym Śląsku, najsilniej obecnie uzależnionym od monopolu sektora wydobywczego
węgla brunatnego i energetyki opartej na tym węglu jest powiat zgorzelecki, z funkcjonującym na jego
terenie Zagłębiem Turoszowskim.
Można szacować, że z górnictwem i energetyką oraz powiązanymi z nimi sektorami związanych
jest blisko 6 tys. miejsc pracy, a dotychczasowy model rozwoju gospodarczego tego obszaru opiera się
na kooperacji w ramach i wokół działalności PGE – największego w Polsce przedsiębiorstwa
sektora elektroenergetycznego. Kompleksowa transformacja tego obszaru w kierunku osiągnięcia
celów gospodarki neutralnej dla klimatu, zgodnie z polityką Europejskiego Zielonego Ładu będzie
polegać przede wszystkim na stopniowej dywersyfikacji działalności gospodarczej, tworzeniu miejsc
pracy poza górnictwem i konwencjonalną energetyką oraz etapowej rewitalizacji terenów
zdegradowanych w wyniku działalności górniczej.
/ TERYTORIALNY PLAN SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
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