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Abstract. The main aim of this paper was to evaluate the environmental and spatial planning projects realised 

within Integrated Regional Operational Programme in the borderland in the Lower Silesia region. It was based on a 

detailed analysis of the projects’ types, institutional structure of the beneficiaries, the amount of funds obtained from 

ERDF. 

The conducted analysis revealed that the majority of the projects concern technical infrastructure and there are no 

projects specifically dedicated to environment. It results, among other factors, from generic structure of potential 

beneficiaries which are dominated by territorial self-government units. The structure of the projects may result in 

imbalance of environmental policy. One of the basic challenges in the future programming period is, therefore, 

meeting the needs of local communities and those of the environment. 
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Wstęp 

  

Jednym z istotnych problemów związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej jest efektywność 
wykorzystania środków Funduszy Strukturalnych, które stanowią najważniejszy instrument prowadzonej 
polityki regionalnej zarówno państwa, jak i samorządów regionalnych. Dominująca rola Funduszy 
Strukturalnych UE w polskiej polityce regionalnej wynika z faktu, iż biorąc pod uwagę wielkość środków 
finansowych, stosowane instrumentarium oraz zakres tematyczny, determinują one w zasadzie jej 
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kształt. Dotyczy to również problematyki ochrony środowiska oraz planowania przestrzennego w 
obszarach pogranicza. 
W okresie programowania 2004-2006 dokumentem strategicznym pozwalającym na dostosowanie 
Polski do struktur Unijnych i wykorzystanie w tym celu funduszy strukturalnych był Narodowy Plan 
Rozwoju na lata 2004 – 20061 (NPR), który zawierał cele osiągnięcia spójności społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej z krajami i regionami Unii Europejskiej. Ponadto w dokumencie tym 
wskazane były kierunki i wielkości planowanego zaangażowania środków finansowych z funduszy 
strukturalnych, Funduszu Spójności i środków krajowych na realizację poszczególnych celów. 
NPR realizowany był poprzez pięć jednofunduszowych Sektorowych Programów Operacyjnych (SPO) 
oraz wielofunduszowy Zintegrowany Program Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR2), który 
określał priorytety i kierunki polityki regionalnej Polski w pierwszych latach członkostwa.  
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego realizował piątą oś rozwojową NPR – 
„Wzmacnianie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów” 
oraz czwartą oś Podstaw Wsparcia Wspólnoty – „Poprawa warunków dla rozwoju regionalnego, w tym 
dla rozwoju obszarów wiejskich” (Churski 2004, s.54). Program ten zarządzany był na poziomie 
krajowym, ale wdrażany w systemie zdecentralizowanym na poziomie regionów (województw). 
W ramach ZPORR wszystkie 16 województw, bez względu na wewnętrzne uwarunkowania i poziom 
rozwoju oraz wybrane strategie rozwojowe, musiały realizować ten sam układ priorytetów oraz 
stosować z góry określony podział środków finansowych na poszczególne działania. Spowodowało to, 
iż dokument ten, będący najważniejszym instrumentem polityki regionalnej, ograniczał możliwości 
samodzielnego i elastycznego jej kształtowania przez samorządy województw (Grosse 2005, s.19). 
Brak możliwości uwzględnienia specyficznych uwarunkowań poszczególnych obszarów mógł wpływać 
na jego efektywność. Jednocześnie jednak jednolita konstrukcja dokumentu programowego 
powodowała, iż szczegółowa analiza implementacji programu na przykładzie jednego województwa (lub 
wybranego obszaru w jego obrębie) może stanowić podstawę do uogólnień i wniosków dla polityki 
regionalnej dla całego kraju, jakkolwiek powinny być one formułowane ostrożnie i w miarę możliwości 
weryfikowane empirycznie dla różnych obszarów.  
 

Cel, zakres pracy 
 
Celem opracowania była analiza znaczenia problematyki ochrony środowiska oraz planowania 
przestrzennego na obszarach przygranicznych w realizowanej polityce regionalnej na przykładzie 
ZPORR dla Dolnego Śląska. Badanie zostało oparte o analizę rodzajową i wielkościową realizowanych 
przedsięwzięć oraz struktur instytucjonalnych beneficjentów programu. Zbadano również przestrzenne 
rozmieszczenie tych projektów, jak również wzajemne zależności pomiędzy powyższymi kategoriami.  
Przyjęcie do analizy kategorii ochrony środowiska i planowania przestrzennego wynikało z faktu, iż 
podstawą badania empirycznego była klasyfikacja obszarów interwencji Funduszy Strukturalnych 
obowiązująca w okresie programowania 2000-2006 i stosowana w sprawozdawczości i monitoringu 
poszczególnych programów operacyjnych (por. OJ L 63, 3.3.2001). Zgodnie z nią zagadnienia odnowy 
środowiska naturalnego oraz planowania przestrzennego ujmowane są łącznie. Ponadto obie kategorie 
stanowią jeden z najistotniejszych elementów mogących kształtować krajobraz obszaru pogranicza.  
Z uwagi na wydłużenie przez Komisję Europejską okresu realizacji programów operacyjnych do połowy 
2009 r. oraz długotrwałość procesu pozyskiwania i przetwarzania danych empirycznych odnośnie 
poszczególnych projektów, w badaniu brak było możliwości uwzględnienia wszystkich przedsięwzięć 
zatwierdzonych do realizacji w ramach ZPORR. Dane wykorzystane w badaniu pochodziły z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz ministerstwa Rozwoju Regionalnego i odnosiły 

                                                
1 Dokument przyjęty przez rząd 14 stycznia 2003 roku. 
2 w dalszej części stosowana będzie nazwa skrócona: ZPORR 
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się do stanu z połowy 2008 roku. Biorąc pod uwagę stan zaawansowania programu ZPORR 
obejmowały one ponad 90% wszystkich przedsięwzięć (754 projekty bez Pomocy Technicznej). Można 
więc założyć, iż oddawały charakter całego programu. Analizę przestrzenną rozmieszczenia projektów 
przeprowadzono w odniesieniu do jednostek poziomu NUTS 5 (miast i gmin) Dolnego Śląska. W 
badaniu nie analizowano projektów Pomocy Technicznej, ponieważ służyły one sprawnej realizacji 
programu, a nie realizacji określonych priorytetów polityki regionalnej. 
Z uwagi na brak jednolitej delimitacji obszaru pogranicza w literaturze przedmiotu do wyznaczenia 
obszaru badań przyjęto kryteria stosowane w polityce regionalnej UE w ramach współpracy 
przygranicznej. W związku z tym obszar badań stanowiły jednostki poziomu NUTS 3 bezpośrednio 
przyległe do granicy państwowej. Ponieważ badanie dotyczyło okresu programowania 2004-2006 do 
delimitacji wykorzystano podział terytorialny obowiązujący w tym okresie. W efekcie przyjętych założeń 
analiza objęła podregion jeleniogórsko-wałbrzyski, a więc obszar polskiej części pogranicza polsko-
niemieckiego oraz polsko-czeskiego.  
Problematyka wykorzystania funduszy strukturalnych w Polsce posiada relatywnie bogatą literaturę. 
Dotyczy ona jednak przede wszystkim opisu ogólnych uwarunkowań i sposobów wykorzystania 
środków Unii Europejskiej, zwłaszcza na poziomie regionalnym i krajowym (m.in. Analiza kierunków... 
2006, Lotko 2006, Olejniczak i inni 2006, Przewidywany wpływ... 2006, Rynio 2006). Relatywnie 
niewiele opracowań poświęcono pogłębionej ocenie efektów realizacji programów w wymiarze 
społecznym, ekonomicznym, przestrzennym i środowiskowym. W szczególności dotyczy to opracowań 
na poziomie lokalnym. Dlatego też szczegółowe podjęcie tej problematyki stanowić może podstawę do 
pogłębionej oceny realizowanej polityki regionalnej w kontekście zmian, jakie może ona powodować w 
krajobrazie poszczególnych obszarów. 
 

Możliwości wsparcia w ramach ZPORR 
 
Program ZPORR stanowił instrument polityki regionalnej o bardzo szerokim tematycznie charakterze. 
Wsparcie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i planowania przestrzennego mogło mieć 
miejsce w ramach następujących działań programu: 
1. Infrastruktura ochrony środowiska (Działanie 1.2). W ramach tego działania wspierane mogły być 
projekty o wartości 1-10 mln EUR z zakresu:  

 ochrony wód powierzchniowych, 

 ochrony powietrza, 

 gospodarki odpadami, 

 wsparcia zarządzania ochroną środowiska, 

 pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. 
2. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia 
ustawicznego w regionie (Działanie 2.1). Działanie to było brane pod uwagę tylko w wypadku projektów 
obejmujących szkolenia osób dorosłych służących podwyższaniu ich kwalifikacji zawodowych oraz 
usług doradczych z tym związanych, o ile dotyczyły one ochrony środowiska oraz planowania 
przestrzennego. 
3. Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa (Działanie 2.3). Działanie to było brane pod 
uwagę dla projektów z zakresu szkoleń, kursów oraz usług doradczych, o ile dotyczyły one ochrony 
środowiska oraz planowania przestrzennego. 
4. Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi (Działanie 2.4). 
Podobnie jak w poprzednim wypadku, działanie to było brane pod uwagę dla projektów z zakresu 
szkoleń, kursów oraz usług doradczych, o ile dotyczyły one ochrony środowiska oraz planowania 
przestrzennego. 
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5. Rozwój lokalny - Obszary wiejskie (Działanie 3.1). Działanie to obejmowało m.in. inwestycje 
ochrony środowiska o wartości poniżej 1 mln EUR, realizowane na terenie gmin o liczbie ludności do 20 
tys. osób. W szczególności dotyczyło: 

 zaopatrzenia w wodę, systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków, 

 gospodarki odpadami, 

 tworzenia lokalnych systemów odnawialnych źródeł energii, zwiększania efektywności jej 
wykorzystania w budynkach publicznych, 

 ochrony powietrza, 

 lokalnej infrastruktury przeciwpowodziowej. 
6. Obszary podlegające restrukturyzacji (Działanie 3.2). Wsparcie obejmowało obszary poziomu 
NUTS 4 wyodrębnione na podstawie wysokich wskaźników stopy bezrobocia oraz udziału 
zatrudnionych w przemyśle i spadku zatrudnienia w przemyśle w latach 1999-2001. Na obszarze 
województwa dolnośląskiego do działania zakwalifikowano wszystkie powiaty za wyjątkiem Wrocławia i 
pow. wrocławskiego. Dofinansowaniu podlegać mogły przedsięwzięcia z zakresu: 

 gospodarki wodno-ściekowej, 

 gospodarki odpadami, 

 tworzenia lokalnych systemów odnawialnych źródeł energii, zwiększania efektywności jej 
wykorzystania w budynkach publicznych, 

 ochrony powietrza. 
7. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe (Działanie 3.3). Obszar wsparcia 
obejmował tereny miejskie oraz obszary z utraconą funkcją przemysłową i wojskową. Dofinansowaniu 
w ramach działania mogły podlegać m.in. przedsięwzięcia związane z: 

 infrastrukturą gospodarki wodno-sciekowej, 

 działaniami z zakresu planowania przestrzennego (uzbrajanie terenu, renowacja, rehabilitacja 
zabudowy). 
8. Mikroprzedsiębiorstwa (Działanie 3.4). Wsparcie obejmowało tylko podmioty gospodarcze o liczbie 
pracujących do 9 osób, działające na rynku poniżej 3 lat. W badaniu pod uwagę brane były tylko te 
podmioty gospodarcze, które uzyskały dofinansowanie na projekty związane z ochroną środowiska oraz 
planowaniem przestrzennym. Z reguły było to związane z ich zasadniczym przedmiotem działalności.  

 
Analiza zapisów programu ZPORR wskazuje, iż kwestie ochrony środowiska i planowania 
przestrzennego były relatywnie mocno akcentowane w kreowanej polityce regionalnej (tab. 1). Mogły 
one uzyskać wsparcie w 8 z 16 działań zawartych w programie operacyjnym, przy czym jedno działanie 
było im poświęcone w całości (Działanie 1.2), a jedno w znaczącym zakresie (Działanie 3.1). W 
pozostałych stanowiły one tylko potencjalne i uzupełniające kierunki wsparcia. Taka konstrukcja 
dokumentu programowego powodowała, iż zasadnicze znaczenie w ostatecznym kształcie realizowanej 
polityki odgrywało rzeczywiste wdrażanie programu, w znacznej mierze determinowane podażą 
projektów. Stąd udział przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i planowania przestrzennego w 
poszczególnych działaniach, w których były one fakultatywne, stanowić może przesłankę do oceny 
znaczenia tych zagadnień dla najważniejszych aktorów lokalnych i regionalnych. Może również 
wskazywać, na ile były one łatwe w realizacji w kontekście wymogów formalno-prawnych wynikających 
z zapisów dokumentów programowych.  
Wartość dofinansowania projektów ochrony środowiska i planowania przestrzennego w wyniku 
powyższych uwarunkowań mogła być w skali kraju bardzo różna i wynosić od około 10% wartości 
(ponad 300 mln EUR) do prawie 40% (1,1 mln EUR). Odmienna mogła być również struktura 
realizowanych przedsięwzięć, a co za tym idzie ich realny wpływ na środowisko naturalne i stan 
zagospodarowania.  
 



Realizacja polityki … 

 

79 

 

Tab. 1. Wykaz działań realizowanych w ramach ZPORR 2004-2006 w Polsce (kolorem oznaczono działania, w 
ramach których wspierane mogły być projekty ochrony środowiska i planowania przestrzennego) 
Tab. 1. List of measures realised in Poland within the framework of ZPORR 2004-2006 programme (measures of 
environment and spatial planning marked in grey) 
 

Działani
e 

Nazwa działania 
Fundusze Strukturalne 

EURO % ogółem 

1.1 
Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu 

transportowego 
768 594 658 26,2 

1.2. Infrastruktura ochrony środowiska 301 044 658 10,3 

1.3. Regionalna infrastruktura społeczna 233 954 658 8,0 

1.4. Rozwój turystyki i kultury 197 884 658 6,8 

1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 93 194 658 3,2 

1.6. Rozwój transportu miejskiego w aglomeracjach 167 894 658 5,7 

2.1 
Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego 

rynku pracy 
97 951 589 3,3 

2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 121 711 589 4,2 

2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 54 421 589 1,9 

2.4 
Reorientacja zawodowa osób dotkniętych procesami 

restrukturyzacyjnymi 
74 211 589 2,5 

2.5 Promocja przedsiębiorczości 45 641 589 1,6 

2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy 44 531 590 1,5 

3.1 Obszary wiejskie 352 094 658 12,0 

3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji 116 884 658 4,0 

3.3 
Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i 

powojskowe 
99 554 658 3,4 

3.4 Mikroprzedsiębiorstwa 56 494 658 1,9 

3.5 Lokalna infrastruktura społeczna 102 494 651 3,5 

Razem 2 928 560 766 100,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Zintegrowany…(2004) oraz Uzupełnienie… (2004) 

 
 
Przyjęte w kraju procedury oceny i wyboru projektów do dofinansowania powodowały, iż jakkolwiek 
każdy projekt był oceniany przez niezależnych ekspertów, tym niemniej w większości działań 
ostateczna decyzja odnośnie wsparcia należała do Zarządu poszczególnych województw. W efekcie 
tego wystawiona przez ekspertów ocena punktowa była ważnym, ale nie ostatecznym kryterium 
kwalifikującym do wsparcia. Znacznie ważniejsza była zgodność z zapisami Strategii Rozwoju oraz 
wpisywanie się w najbardziej istotne, z punktu widzenia władz samorządowych, nurty realizowanej 
polityki regionalnej. Dlatego też można powiedzieć, iż program ZPORR stanowił jednolity instrument 
polityki regionalnej w warstwie formalnej, natomiast w warstwie realizacyjnej mógł być nieco 
modyfikowany przez władze samorządowe. Charakter tego wpływu mógł być zarówno pozytywny, 
(jeżeli np. wiązał się z preferowaniem przedsięwzięć nowatorskich i innowacyjnych), jak i negatywny (w 
sytuacji, gdy wiązał się z wytworzeniem mechanizmów podejmowania decyzji w oparciu o klientelizm 
polityczny). Skala tego wpływu była z pewnością różna w poszczególnych regionach, natomiast jej 
dokładne określenie wymagałoby podjęcia osobnych badań.  
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Analiza empiryczna projektów 
 
Ogółem w programie ZPORR w województwie dolnośląskim z zakresu ochrony środowiska oraz 
planowania przestrzennego zatwierdzono do realizacji 94 projekty, z tego 49 na obszarze pogranicza. 
Znaczenie pogranicza w lokalizacji tego typu przedsięwzięć wynosiło nieco ponad 52 % i było zbliżone 
do udziału wszystkich projektów realizowanych w ramach ZPORR (ponad 55 %). Należy przy tym 
podkreślić, iż w skali regionu na terenach pogranicza występuje koncentracja obszarów zarówno o 
najwyższych walorach środowiskowych (w tym obszarów chronionych), jak i terenów zdegradowanych 
oraz poddawanych silnej antropopresji. W szczególności dotyczy to Sudetów i występujących na nich 
licznych konfliktów sfery ekologicznej, gospodarczej (zwłaszcza przemysłowej) i osadniczej. Z tego 
punktu widzenia wydaje się, że obszary te nie wykorzystały w pełni możliwości wynikających z 
programu. 
Średnia wartość przedsięwzięcia na pograniczu wyniosła nieco ponad 3,8 mln PLN, przy czym ponad 
połowa nie przekroczyła wartości 2,9 mln PLN. Łączna kwota wsparcia przekroczyła 184 mln PLN. W 
skali programu przedsięwzięcia te można zaliczyć do dużych lub bardzo dużych, co wynikało bardzo 
często z zapisów ZPORR (np. w ramach działania 1.2). 
Jakkolwiek potencjalne możliwości wsparcia w programie były relatywnie szerokie, tym niemniej ze 
względu na sposób finansowania dominowały projekty działania 3.1 oraz 1.2, ukierunkowane przede 
wszystkim na rozwiązywanie problemów infrastrukturalnych (ryc. 1.). Nie realizowano natomiast w 
ogóle projektów „miękkich” z zakresu zasobów ludzkich zorientowanych na ochronę środowiska lub 
planowanie przestrzenne. 
Powyższa struktura w oczywisty sposób wpływała na strukturę według kategorii interwencji (ryc. 2).  
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Ryc. 1. Projekty z zakresu ochrony środowiska i planowania przestrzennego realizowane na obszarze pogranicza 
na Dolnym Śląsku w programie ZPORR 2004-2006 według działań 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 
(UMWD) oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) 
Fig. 1. Environmental and spatial planning projects realised in the Lower Silesia borderland  within the framework 
of ZPORR 2004-2006 programme according to measuers (Source: own study based on the data of the Lower 
Silesia Marshal Office and Ministry of Regional Development) 
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Przede wszystkim dominującym kierunkiem wsparcia była infrastruktura techniczna związana z budową 
lub modernizacją sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych (łącznie stanowiły one około 60%). Istotną 
rolę odgrywały również projekty związane z odnową terenów miejskich (ponad 10%). 
Wydaje się, iż obserwowana struktura projektów w niewielkim stopniu odzwierciedlała rzeczywiste 
problemy obszarów pogranicza omawiane szeroko w literaturze (np. Ciok 1993, Czerwieński 1993, 
Binkiewicz 2004, Furmankiewicz i Potocki 2004), w tym m.in.: 

 gospodarkę odpadami, w tym również odpadami wynikającymi z natężenia ruchu turystycznego (np. 
„dzikie wysypiska śmieci”), 

 degradację lasów spowodowaną zanieczyszczeniami powietrza, 

 zagrożenia środowiska stanowiące konsekwencję działalności przemysłowej (byłej i obecnej), w tym 
rekultywacji obszarów poprzemysłowych, 

 zagospodarowanie obszarów chronionych, w tym obszarów sieci „Natura 2000” i kontrowersji 
związanych z jej wprowadzaniem, 

 ochronę bioróżnorodności. 
Brak było również projektów związanych z opracowaniem sposobów monitoringu zagrożeń i analizy 
stanu środowiska, przedsięwzięć „miękkich” odnoszących się do szeroko pojętej edukacji ekologicznej. 
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Ryc. 2. Projekty z zakresu ochrony środowiska i planowania przestrzennego realizowane na obszarze pogranicza 
na Dolnym Śląsku w programie ZPORR 2004-2006 według kategorii interwencji (%) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMWD oraz MRR. Oznaczenia kategorii interwencji: 162-
Technologie przyjazne środowisku, 341- Infrastruktura-ochrona powietrza, 343- Utylizacja i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych i przemysłowych, 344- Infrastruktura-woda pitna, 345- Infrastruktura-oczyszczanie ścieków, 
346- Infrastruktura-sieć kanalizacyjna, 347- Infrastruktura-woda pitna i oczyszczanie ścieków, 352- Odnowa 
terenów miejskich, 353- Ochrona i odtworzenie środowiska naturalnego 
Fig. 2. Environmental and spatial planning projects realised in the Lower Silesia borderland within the framework of 
ZPORR 2004-2006 programme according to intervention category (%) (Source: own study based on the data of the 
Lower Silesia Marshal Office and Ministry of Regional Development) 
Areas of intervention by category: 162- Environment-friendly technologies, clean and economical energy 
technologies, 341- Environmental infrastructure (air), 343- Environmental infrastructure (Urban and industrial 
waste), 344- Environmental infrastructure (drinking water), 345- Environmental infrastructure (purification), 346- 
Environmental infrastructure (sewerage), 347- Environmental infrastructure (drinking water and purification), 352- 
Rehabilitation of urban areas, 353- Protection, improvement and regeneration of the natural environment 



Raczyk A. 

82 

 

 
Wydaje się, że istotnym powodem dominacji określonego typu projektów była struktura beneficjentów 
końcowych (ryc. 3). Ponad 95 % wnioskodawców stanowiły jednostki samorządu terytorialnego. 
Pozostałe kategorie związane były z jednostkami sektora finansów publicznych (szkoły wyższe) oraz 
sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Odgrywały one jednak role incydentalną. Podkreślić należy 
całkowity brak projektów realizowanych przez stowarzyszenia, organizacje społeczne i inne sektora 
non-profit. Stanowiło to konsekwencję słabego poziomu rozwoju tego sektora (zwłaszcza w wymiarze 
możliwości finansowych), zapisów programu powodujących powstawanie szeregu barier (np. 
konieczność spełnienia szeregu wymogów formalnych), preferowania projektów średnich i dużych w 
zasadzie niemożliwych do realizacji przez tego typu jednostki. Taka struktura beneficjentów mogła być 
również wynikiem niewielkiego zainteresowania ze strony większości aktorów przestrzeni Dolnego 
Śląska kształtowaniem polityki regionalnej w zakresie ochrony środowiska oraz planowania 
przestrzennego oraz relatywnie niskiej świadomości ekologicznej. Świadczyć o tym może fakt, iż z 
ponad 200 projektów podmiotów gospodarczych sektora MSP, które uzyskały wsparcie w ramach 
ZPORR, tylko 3 dotyczyły sfery środowiska oraz planowania przestrzennego. 
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Ryc. 3. Projekty z zakresu ochrony środowiska i planowania przestrzennego realizowane na obszarze pogranicza 
na Dolnym Śląsku w programie ZPORR 2004-2006 według typu beneficjenta (%), (Źródło: opracowanie własne na 
podstawie danych UMWD oraz MRR) 
Fig. 3. Environmental and spatial planning projects realised in the Lower Silesia borderland within the framework of 
ZPORR 2004-2006 programme according to beneficiaries (%), (Source: own study based on the data of the Lower 
Silesia Marshal Office and Ministry of Regional Development) 

 
Dominacja samorządów lokalnych (gmin) w realizacji projektów środowiskowych powodowała 
zawężenie ich zakresu tematycznego do przedsięwzięć ściśle związanych z ich zadaniami własnymi 
(sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna), (por. tab. 2). Należy przy tym zauważyć, iż część z nich może 
mieć potencjalnie negatywny wpływ na środowisko (np. budowa samej tylko sieci wodociągowej). 
Działania związane ze zmianą struktury projektów mogą być, więc skuteczne w sytuacji, gdy wiązać się 
będą ze zmianą struktury beneficjentów. 
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Tab. 2. Projekty z zakresu ochrony środowiska i planowania przestrzennego realizowane na obszarze pogranicza 
na Dolnym Śląsku w programie ZPORR 2004-2006 według typu beneficjenta oraz kategorii interwencji (%) 
Tab.2. Environmental and spatial planning projects realised in the Lower Silesia borderland  within the framework 
of ZPORR 2004-2006 programme according to beneficiaries and intervention category (%) 
 

Typ beneficjenta 
Kategorie interwencji* 

162 341 343 344 345 346 347 352 353 

Jednostki nauki               100   

JST   9 4 32 4 30 4 11 6 

MŚP 100                 
* - oznaczenia jak ryc. 2, Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMWD oraz MRR 

 
 
Z uwagi na powyższe uwarunkowania przestrzenne rozmieszczenie projektów stanowiło 
odzwierciedlenie przede wszystkim potrzeb władz lokalnych (ryc. 4). Stąd znaczna część z nich była 
realizowana na terenach wiejskich, pozbawionych dotychczas infrastruktury wodociągowej i 
kanalizacyjnej. Istotne znaczenie w lokalizacji przedsięwzięć odgrywała aktywność władz lokalnych w 
pozyskiwaniu środków z funduszy strukturalnych. Największą zdolność w tym zakresie przejawiały 
gminy Nowogrodzie, Świerzawa oraz gmina wiejska Świdnica. 
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Ryc. 4. Rozmieszczenie przestrzenne projektów z zakresu ochrony środowiska i planowania przestrzennego 
realizowanych na obszarze pogranicza na Dolnym Śląsku w programie ZPORR 2004-2006 według kategorii 
interwencji. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMWD oraz MRR 
Fig. 4. Distribution of environmental and spatial planning projects realised in the Lower Silesia borderland within the 
framework of ZPORR 2004-2006 programme according to intervention category (Source: own study based on the 
data of the Lower Silesia Marshal Office and Ministry of Regional Development) 
 

 
Wysoko należy ocenić aktywność gmin uzdrowiskowych – znaczna część z nich aplikowała o wsparcie 
(np. Lądek Zdrój, Duszniki Zdrój, Świeradów). Łącznie projekty były realizowane na około 1/5 gmin 
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terenu pogranicza, przy czym pewną ich koncentrację przestrzenną można było obserwować w 
otoczeniu Wałbrzycha oraz terenów najbardziej zaniedbanych pod względem poziomu rozwoju 
infrastruktury. Wskazuje to, iż cele programu ZPORR związane z podniesieniem poziomu spójności 
przestrzeni Dolnego Śląska zostały częściowo zrealizowane. 

 
Wnioski 
 
Przeprowadzona analiza wykazała, iż obszar pogranicza mimo specyficznych uwarunkowań 
związanych ze środowiskiem naturalnym oraz stanem zagospodarowania nie wykazywał tej specyfiki w 
realizowanej polityce regionalnej poziomu województwa. Wynikało to przede wszystkim z charakteru tej 
polityki, determinowanej przyjętymi rozwiązaniami. Ostateczny kształt realizowanej polityki zależał od 
zainteresowania potencjalnych beneficjentów i wiążącej się z tym określonej struktury podaży 
projektów. Powodowało to ukształtowanie się relatywnie ubogiej kategorii realizowanych projektów 
związanych z ochroną środowiska i planowaniem przestrzennym oraz dominacją wśród beneficjentów 
jednostek samorządu terytorialnego.  
Sytuacja taka nie wynikała z błędnych założeń polityki regionalnej, ale z czynników warunkowanych 
rzeczywistymi potrzebami społeczności lokalnych, będących konsekwencją długoletnich zaniedbań 
inwestycyjnych terenu pogranicza. Zasadniczym problemem w kształtowaniu polityki regionalnej w 
przyszłości jest więc dokonanie istotnego wyboru pomiędzy zaspokajaniem ważnych skądinąd potrzeb 
społeczności lokalnych (np. sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna) a działaniami ukierunkowanymi 
przede wszystkim na środowisko i aktywne kształtowanie przestrzeni. Wydaje się, że należałoby 
poszukiwać sposobów w istotny sposób zwiększających różnorodność zatwierdzanych przedsięwzięć. 
Służyć temu powinno zwracanie większej uwagi na udział w programie różnych grup beneficjentów, z 
natury rzeczy zainteresowanych różnymi aspektami funkcjonowania środowiska i planowania 
przestrzennego. Brak rozwiązań w tym zakresie może powodować utrwalenie obecnej, ubogiej struktury 
realizowanych projektów, co w konsekwencji będzie prowadzić do obniżenia efektywności prowadzonej 
polityki regionalnej, zwłaszcza w kontekście specyfiki obszaru pogranicza na terenie Dolnego Śląska. 
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