
Kierunki interwencji (priorytety) rozwoju  

obszarów wiejskich województwa  

dolnośląskiego 

 

W województwie dolnośląskim można zaobserwować można podział obszarów wiej-

skich na obszary zlokalizowane w obrębie aglomeracji (zwłaszcza Aglomeracji Wro-

cławskiej) oraz obszary peryferyjne. Pomiędzy niniejszymi obszarami narastają dyspro-

porcje zarówno w poziomie rozwoju, jak i poziomie życia mieszkańców. Obszary peryfe-

ryjne zmagają się z problemem depopulacji oraz postępującym procesem starzenia się 

społeczeństwa. Dodatkowo są one relatywnie słabo wyposażone w infrastrukturę spo-

łeczną i techniczną, co obniża ich atrakcyjność jako miejsca do życia i prowadzenia dzia-

łalności gospodarczej.  

Celem przyjętych kierunków interwencji jest poprawa spójności obszarów wiejskich, 

poprzez stworzenie warunków dla wielopłaszczyznowego rozwoju społeczno-

gospodarczego obszarów peryferyjnych. Podsumowując, to właśnie te obszary powinny 

stać się adresatem zaproponowanych działań.  

 

Kierunek 1.  

Wsparcie dla odbudowy i rozwoju gospodarki wodnej na obszarach wiejskich 

System gospodarki wodnej na obszarach wiejskich uległ daleko posuniętej degradacji. 

Dotyczy to zarówno istniejącej infrastruktury, jak i sposobu zarządzania nią. W rezulta-

cie obszary wiejskie z jednej strony są narażone na skutki susz, a z drugiej ‒ zagrożone 

powodziami i podtopieniami. Niejednokrotnie występuje też problem dostępu do wody, 

co negatywnie wpływa na możliwość życia i prowadzenia działalności rolniczej. Dlatego 

konieczne są inwestycje z zakresu melioracji, małej retencji, czy też poszukiwań źródeł 

wody. Tworzeniu systemów małej retencji sprzyja działalność Lokalnych Partnerstw 

Wodnych działających na terenie woj. dolnośląskiego. 

 

Kierunek 2.  

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej 

Na peryferyjnych obszarach wiejskich występują problemy demograficzne wynikające 

m.in. z odpływu młodych ludzi. Wpływ na powyższą sytuację mają braki w infrastruktu-

rze społecznej, co sprawia, że dostęp do niej na obszarach wiejskich jest ograniczony. 

Sytuacja powyższa nie sprzyja renesansowi obszarów wiejskich i nie zaspokaja uzasad-

nionych potrzeb mieszkańców. Odpowiedzią na niniejszą sytuacje powinny być inwesty-

cje zmierzające do budowy / rozbudowy / modernizacji szeroko pojętej infrastruktury 



społecznej, takiej jak żłobki, przedszkola, szkoły, ośrodki zdrowia, domy opieki dziennej 

i całodobowej czy świetlice wiejskie. 

Szczególnie widoczny jest brak infrastruktury zapewniającej opiekę nad dziećmi do lat 

trzech i osobami niesamodzielnymi. Problemem jest także zbyt małe wykorzystanie ist-

niejącej infrastruktury szkolnej. Wskazane byłoby rozszerzenie jej funkcji tak, aby mogła 

ona być wykorzystywana przez dzieci w dni wolne od nauki szkolnej. Potrzebna jest tak-

że modernizacja ośrodków zdrowia, połączona z poprawą dostępności do lekarzy spe-

cjalistów.  

 

Kierunek 3.  

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej oraz zbiorowego transportu  

publicznego 

Na obszarach wiejskich problemem jest zarówno stan infrastruktury drogowej wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą, jak i stan publicznego transportu zbiorowego. W tym dru-

gim przypadku można wręcz mówić o jego atrofii. W rezultacie mieszkańcy obszarów 

wiejskich, a zwłaszcza seniorzy i osoby niesamodzielne są narażone na wykluczenie spo-

łeczne.  

Widoczny jest również zły stan techniczny dróg, brak chodników i miejsc parkingowych,  

a także ścieżek rowerowych łączących poszczególne miejscowości. W niezadowalającym 

stanie technicznym są także przystanki autobusowe, często pozbawione zadaszenia.  

W konsekwencji potrzebne są inwestycje drogowe poprawiające spójność terytorialną 

obszarów wiejskich i poprawiające ich dostępność komunikacyjną. Priorytetowo należy 

traktować zwłaszcza inwestycje zmierzające do odtworzenia publicznego transportu 

zbiorowego. 

 

Kierunek 4.  

Wsparcie dla rozwoju i wdrażania technologii teleinformatycznych 

Obszary wiejskie są szczególnie narażone na problem wykluczenia cyfrowego. Proble-

mem jest nie tyle sam dostęp do Internetu, co dostęp do szerokopasmowego Internetu. 

Dodatkowo mieszkańcy peryferyjnych obszarów wiejskich są zwykle zmuszeni do ko-

rzystania z usług jednego operatora, co niekorzystnie wpływa na cenę i jakość usług.  



Kierunek 5.  

Rewitalizacja obiektów historycznych oraz układów ruralistycznych  

Dolny Śląsk jest regionem bogatym w cenne historycznie obiekty. Niestety ich stan tech-

niczny niejednokrotnie jest niezadowalający. Pałace i zabudowania folwarczne uległy 

daleko idącej dekapitalizacji, co nie tylko zakłóca ład przestrzenny i poczucie estetyki, 

ale wręcz stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców.  

Dodatkowo brak kontroli nad inwestycjami budowlanymi prowadzi do utraty przez 

wsie historycznych układów ruralistycznych, które są elementem dziedzictwa obszarów 

wiejskich.  

 

 

Kierunki interwencji (priorytety) 

produkcji rolniczej w województwie dolnośląskim 

 

Kierunek 1.  

Odbudowa i modernizacja sektora przetwórstwa rolnego 

Po roku 1990 w regionie dolnośląskim masowo likwidowano zakłady przetwórstwa rol-

no-spożywczego. Województwo stało się typowym regionem surowcowym, nastawio-

nym na produkcję roślinną. Perspektywy rozwoju mają drobne zakłady przetwórstwa 

rolno-spożywczego – małe przetwórstwo owocowo-warzywne, piwowarnie, zakłady 

produkujące niskoprocentowe alkohole (cydr), serowarnie, firmy produkujące na bazie 

ziół itp. Funkcjonowanie takich zakładów w przyszłości zależy od ich powiązania z lo-

kalną turystyką.  

Tendencje rynkowe wskazują na to, że małe i średnie firmy mogą poszukiwać potencja-

łów rozwojowych w przetwórstwie gryki, orkiszu oraz soi. Rozwój zakładów przetwór-

stwa rolno-spożywczego będzie możliwy poprzez tworzenie innowacyjnych rozwiązań 

sieciowych (klastry, kooperatywy spożywcze), nastawionych na wytwarzanie żywności 

trzeciej generacji (żywności funkcjonalnej, suplementów diety). Takie ukierunkowanie 

rolnictwa powinno stać się inteligentną specjalizacją regionu dolnośląskiego.  

 

Kierunek 2.  

Odbudowa produkcji zwierzęcej (bydło opasowe, owce, drób, ryby) 

Rosnący popyt na mięso wołowe wysokiej jakości, zwłaszcza na rynkach zagranicznych, 

stwarza podstawy do odbudowy pogłowia i wykorzystania baz paszowych z TUZ, 

zwłaszcza na terenach sudeckich. Jest to możliwe pod warunkiem powstawania nie-

zbędnej infrastruktury oraz rozwoju grup producentów. Na wzrost popytu na ten pro-

dukt z pewnością wpłynąłby specjalny program promocji. Wołowina, z uwagi na specy-

ficzne cechy organoleptyczne,  jest surowcem wymagającym profesjonalnej obróbki ku-



linarnej i dlatego wskazane jest aby była oferowana konsumentom przez sieć restaura-

cji, a także w  obiektach gastronomicznych działających w hotelach czy też licznych 

uzdrowiskach, z wyraźnym akcentem wskazującym na jej regionalne pochodzenie. Tak 

realizowana promocja z czasem doprowadzi do ukształtowania świadomości konsumen-

ta, który będzie utożsamiał ten produkt z miejscem jego produkcji. Na podobnych zasa-

dach wypromowano gęsinę, która przecież jednoznacznie kojarzy się z regionem kujaw-

sko-pomorskim. 

Także wzrost znaczenia produktów regionalnych i lokalnych na rynkach produktów 

żywnościowych daje szansę na produkcję regionalnych serów wytwarzanych z mleka 

owczego lub koziego. To kolejna branża, która wskutek bieżących trendów konsumenc-

kich rozwija się dynamicznie, a przy tym nie wymaga dużych nakładów finansowych 

oraz organizacyjnych. 

Rozwój produkcji drobiarskiej w regionie wymaga zainwestowania w zakłady zajmujące 

się ubojem i przetwórstwem jaj. Będzie to możliwe, jeśli powstaną i umocnią się istnie-

jące grupy producenckie i powiązania klastrowe. W przeciwnym razie nasz regon nadal 

będzie pełnił jedynie rolę dostawcy żywca i jaj dla zakładów zlokalizowanych poza na-

szym województwem, co z pewnością nie będzie bodźcem rozwojowym tej branży. 

Także rozwój produkcji w obszarze akwakultury jest możliwy, jeśli gospodarstwa ry-

backie będą dywersyfikować działalność (produkcja ryb, przetwórstwo, gastronomia, 

turystyka). Rozwój produkcji rybackiej będzie rósł wraz ze zmianą profilu konsumenta, 

nastawionego nie tylko na zdrowe żywienie, ale również na aktywny tryb życia i spę-

dzanie czasu wolnego na terenach atrakcyjnych przyrodniczo. 

Kolejnym czynnikiem wpływającym na zwiększenie produkcji bydła mięsnego z 

uwzględnieniem lokalnego materiału hodowlanego może być wykorzystanie potencjału 

gospodarstw (np. Kamieniec Ząbkowicki). Pomóc mogłoby także przygotowanie ko-

rzystnej oferty cenowej  

w zakresie materiału hodowlanego dla lokalnych rolników, gdyż obecnie cena jest zapo-

rowa. Finansowe wsparcie krajowe do materiału hodowlanego w wysokości 50% mo-

głoby stymulować rozwój hodowli. Konieczne jest wsparcie i wdrożenie instrumentów 

finansowych, nastawionych na wymuszenie produkcji zwierzęcej. Mimo dużego poten-

cjału rozwojowego gospodarstw, ograniczenia w produkcji zwierzęcej wynikają też z 

wprowadzenia programów rolnośrodowiskowych. Podstawą powinna być odbudowa 

produkcji zwierzęcej w oparciu o pasze własne gospodarstwa. 

 

Kierunek 3. 

Rozwój produkcji ogrodniczej 

Wysoki potencjał klimatyczno-glebowy regionu daje podstawy rozwoju produkcji 

ogrodniczej. Dolny Śląsk może się specjalizować w produkcji nasadzeń sadowniczych  

i warzywniczych ciepłolubnych, a także w produkcji winiarskiej. Wymogi zdrowej diety 

są także podstawą do prognozowania rozwoju produkcji warzyw, a zwłaszcza warzyw 

ekologicznych oraz produkcji zielarskiej i pszczelarskiej. Podstawą rozwoju jest połą-



czenie gospodarstw ogrodniczych w grupy producentów (klastry) oraz włączenie do 

tych struktur drobnego przetwórstwa.  

 

Kierunek 4. 

Wspieranie produkcji nasiennej 

Województwo dolnośląskie to zagłębie produkcji nasiennej. Od wielu lat powierzchnia upraw 

nasiennych wynosi średnio około 14 tyś. ha, w rezultacie na rynek trafia około 40 tys. ton kwali-

fikowanego materiału siewnego. Dominują takie gatunki jak: zboża, w tym kukurydza i trawy. 

Warunki klimatyczne, szczególnie względnie długi okres wegetacyjny, temperatura i nasłonecz-

nienie powodują, że mamy doskonałe warunki do rozwoju produkcji nasion roślin rolniczych i 

warzywnych. Dodatkowym atutem jest potencjał gospodarczy, wiedza i doświadczenie rolni-

ków. Oprócz tradycyjnych upraw nasiennych zbóż, w tym kukurydzy, rolnicy mają możliwości 

zbytu takich nasion, jak trawy, facelia błękitna, gorczyca biała, soja czy nawet nasiona konopi. Z 

roślin warzywnych w województwie dolnośląskim udają się szczególnie burak ćwikłowy, fasola 
zwykła, groch siewny łuskowy i cukrowy, rzodkiew/rzodkiewka. Na terenie województwa dol-

nośląskiego prowadzi się produkcję materiału szkółkarskiego drzew owocowych takich gatun-

ków jak: śliwa, brzoskwinia,  jabłoń, czereśnia i grusza, krzewów owocowych takich gatunków 

jak borówka wysoka, agrest, porzeczka czerwona, biała i czarna oraz malina, a także sadzonek 

truskawek i poziomek. Możliwości w tym zakresie są imponujące, gdyż polski materiał rozmno-

żeniowy jest wysokiej jakości i skutecznie konkuruje ceną. 

Aby wzmocnić sektor nasienny na terenie województwa dolnośląskiego należałoby: 

  stosować nadal dopłaty do zakupu kwalifikowanego materiału siewnego, 

  dostarczać rolnikom – producentom materiału siewnego dopłaty bezpośrednie ade-
kwatne do kosztów produkcji (np. do tony wyprodukowanego i sprzedanego materiału 

siewnego), 

  troszczyć się szczególnie o hodowlę twórczą materiału siewnego (np. poprzez specjalne 

rządowe lub samorządowe programy hodowlane) 

  promować wśród producentów rolnych stosowanie kwalifikowanego materiału siewne-
go. 

 

Kierunek 5. 

Ochrona najlepszych gleb przed przeznaczaniem ich na nierolnicze użytkowanie  

Część nizinna Dolnego Śląska to rejon występowania gleb o najlepszej przydatności do 

produkcji rolniczej. Są one zlokalizowane w pobliżu aglomeracji wrocławskiej i legnic-

kiej.  

W ostatnich latach zauważa się rosnącą tendencję wyłączania gleb klasy bonitacyjnej I i 

II na cele nierolnicze. Regulacje prawne w tym zakresie powinny ograniczać to zjawisko. 

Ziemia rolnicza, jako miejsce produkcji żywności, jest zasobem narodowym o szczegól-

nym znaczeniu. 

 



Kierunek 6. 

Program „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”- specjalny program rolno-

żywnościowy  będący odpowiedzią na zadania współczesnego rolnictwa 

Program” Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” powstał w roku 2017 na bazie porozu-

mienia UM woj. dolnośląskiego i UP we Wrocławiu. Od 2019 roku program ten wszedł 

do rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Głównymi obszarami działań 

tego programu są: biologizacja rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem rewitalizacji 

gleb z jednoczesnym obniżeniem procesu chemizacji w produkcji surowców rolniczych, 

rolnictwo regeneracyjne jako alternatywa produkcji roślinnej w aspekcie bezpieczeń-

stwa zdrowotnego w łańcuchu „ od pola do stołu”, utworzenie systemu monitoringu we 

wszystkich ogniwach łańcucha produkcji żywności w wytwarzaniu wysokiej jakości 

żywności prozdrowotnej usankcjonowanej certyfikatem „Zielonej Doliny”. Program ten 

również uwzględnia wspieranie projektów dotyczących edukacji żywieniowej, projek-

tów typu B+R na rzecz doskonalenia surowców rolniczych i produkcji żywności wyso-

kiej jakości służącej zdrowiu społeczeństwa, a także w obszarze inteligentnego rolnic-

twa i innowacyjnej zintegrowanej agrotechnologii. Szczególne miejsce w programie 

zajmuje promocja wsparcia projektów badawczych i wdrożeniowych dotyczących no-

wych produktów żywnościowych wytworzonych z nowej generacji surowców rolnych o 

zastosowaniu profilaktycznym i terapełtycznym w zwalczaniu chorób cywilizacyjnych. 

Obszar programu dotyczący AgroHydroEnergy (AHE) jest nowoczesnym, polskim opa-

tentowanym systemem zintegrowanej i inteligentnej produkcji rolniczej powiązanym z 

oszczędna gospodarką wodną i produkcja odnawialnej energii elektrycznej jako warto-

ści dodanej w systemie produkcji roślinnej.  


