
WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY GMIN  
 

NA RZECZ ROZWOJU PONADLOKALNEGO  

Prezentacja zapisów celu 3.3 w projekcie Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020  
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 Co wynika z raportu Komisji Europejskiej  
     „Miasta jutra – wyzwania, wizje, rozwiązania”? 

 Miasta odgrywają kluczową rolę w rozwoju terytorialnym Europy.  
Powinien on: 

1. bazować na zrównoważonym wzroście gospodarczym i terytorialnej 
organizacji działań 

2. opierać się na silnych regionach metropolitalnych i innych obszarach 
miejskich 

3. charakteryzować się zwartą zabudową oraz ograniczeniem 
niekontrolowanego „rozlewania się” miasta 

4. cechować się wysokim poziomem ochrony środowiska i jakości życia  
w miastach i wokół miast. 

  „Myślmy w kategorii terytoriów,  
 a nie jednostek administracyjnych” 
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 Miasta nie mogą już być definiowane 
jedynie na podstawie granic 
administracyjnych, a strategie miejskie 
nie mogą odnosić się jedynie do 
jednostek administracyjnych szczebla 
miejskiego. 



ANALIZA SWOT 

 Nowe prawodawstwo w zakresie tworzenia polityki miejskiej -  

tworzenie tzw. regionalnych ośrodków rozwoju –  oraz polityki 

proekologicznej 

 Ściślejsza współpraca miasta z władzami regionu ukierunkowana 

na rozwój funkcji metropolitalnych Opola 

 Rozwój aglomeracji opolskiej – ściślejsza współpraca z gminami 

ościennymi 

OPOLE  

JAKO STOLICA REGIONU 

SZANSE ROZWOJOWE 

Nowa strategia rozwoju Opola na lata 2012-2020 
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Nowa strategia rozwoju Opola na lata 2012-2020 

 

Miasto na miarę wyzwań XXI wieku 
 

Magia i etos miasta 

PRIORYTET  
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Miasto na miarę wyzwań XXI wieku 

 CEL 3.3 

      Wzmocnienie współpracy między gminami na rzecz rozwoju 

ponadlokalnego 

 

 PALETA DZIAŁAŃ 

 3.3.1   Stworzenie płaszczyzny (ram organizacyjnych)  współpracy  

samorządów na rzecz rozwoju ponadlokalnego 

 3.3.2   Poprawa dostępności komunikacyjnej subregionu opolskiego 

 3.3.3   Gospodarka zasobami i ochrona środowiska 

 3.3.4.  Wspólne działania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej 

 3.3.5   Rozwój turystyki i wspólna promocja turystyczna 

 

Nowa strategia rozwoju Opola na lata 2012-2020 



Proponowane obszary współpracy 

 Gospodarka wodno-kanalizacyjna 

 Gospodarka odpadami 

 Publiczny transport zbiorowy (kolejowy i drogowy) 

 Zamówienia publiczne 

 Planowanie przestrzenne 

 Budownictwo mieszkaniowe  

 Edukacja na poziomie ponadgimnazjalnym 

 Współpraca w zakresie promocji inwestycji 

 Uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych 

 Wspólne projekty innowacyjne 

 Rozwój turystyki 

 Wspólna promocja turystyczna 

 Odnowienie historycznych szlaków pielgrzymkowych, w tym Szlaku św. Jakuba 

 Uzgodnienie przebiegu tras rowerowych 

 Modernizacja dróg krajowych (połączenia drogowe z autostradą, pas rozwojowy od 
Ozimka do Opola) 

 Ochrona przeciwpożarowa 

 Ochrona przeciwpowodziowa 

 Ochrona zasobów wodnych 

 Gospodarcze i turystyczno-rekreacyjne wykorzystanie rzeki Odry 

 Ochrona środowiska  
 



Propozycje zadań do realizacji  
na lata 2012-2020 (Cel 3.3) 

 Powołanie związku celowego na rzecz rozwoju Aglomeracji Opolskiej 

 Stworzenie wspólnej strategii rozwoju gmin Aglomeracji Opolskiej 

 Wspólne działania na rzecz rozbudowy istniejących połączeń drogowych  

z autostradą A4 

 Wykorzystanie infrastruktury kolejowej dla rozwoju szybkich połączeń 

wewnątrz Aglomeracji Opolskiej  

 Budowa spójnego systemu ciągów pieszo-rowerowych pomiędzy Opolem  

a sąsiednimi gminami 

 Rozwój aglomeracyjnego systemu transportu zbiorowego 

 Współuczestnictwo w uruchomieniu Lotniska Opole-Kamień Śląski 

 Budowa zintegrowanego systemu zarządzania odpadami 

 

 



 Monitoring zanieczyszczeń środowiska – likwidacja niskiej emisji 

 Rozbudowa i poprawa parametrów technicznych sieci wodno-kanalizacyjnej 

 Stworzenie programu zintegrowanych działań na rzecz ochrony przed 

powodzią gmin Aglomeracji Opolskiej 

 Współdziałanie przy budowie polderów zalewowych 

 Modernizacja wałów przeciwpowodziowych w Grotowicach 

 Współpraca na rzecz utworzenia ogrodu botanicznego w Prószkowie 

 Odbudowa historycznych szlaków turystycznych i pielgrzymkowych (m.in. 

Szlaku św. Jakuba) 

 Wspólne działania na rzecz gospodarczego i turystycznego wykorzystania 

rzeki Odry 

 Organizacja wspólnych przedsięwzięć promujących walory turystyczne gmin 

Aglomeracji Opolskiej 

 

Propozycje zadań do realizacji  
w latach 2012-2020 (Cel 3.3) 



Nowe instrumenty rozwoju w perspektywie  
2014-2020 

 Przygotowanie projektów, o których 
sfinansowanie może ubiegać się tylko 
struktura metropolitalna lub aglomeracja 

 

 Lokalne grupy działania, które opracują  
i realizują strategie rozwoju lokalnego. 



Dziękuję za uwagę 
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