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1. WPROWADZENIE
Strategia Rozwoju Gminy Zbrosławice na lata 2021-2030 została opracowana przez firmę
Pheno Horizon OLP Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Gminy Zbrosławice z siedzibą
w Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej 2.
Niniejsza strategia jest istotnym dokumentem z perspektywy funkcjonowania gminy,
z uwagi na zawarte w nim treści, nakreślające obszary priorytetowe, średniookresowe
i długofalowe cele rozwoju, a także wskazujące kierunki działań, które powinny być
podejmowane przez władze gminy. Omawiana strategia przedstawia także stan docelowy, do
którego władze samorządowe powinny dążyć poprzez wdrażanie rekomendowanych działań
wskazanych w ramach wyróżnionych celów strategicznych. Osiągnięcie założonych celów
wymaga systematycznego monitoringu realizacji poszczególnych przedsięwzięć rozwojowych,
dlatego zespół projektowy zaproponował również koncepcję uwzględniającą mechanizmy
monitoringu efektywności procesu realizacji przyjętych zamierzeń. Warto jednak podkreślić,
iż dokument ten jest narzędziem nakreślającym działania długofalowe, wpisujące się w politykę
rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, w związku z czym nie należy ich traktować jako
zbioru zamkniętego.
W opracowaniu niniejszej strategii czynny udział wzięły przede wszystkim władze Gminy
Zbrosławice i kluczowi interesariusze, z punktu widzenia rozwoju jednostki samorządowej.
Wśród nich można wyróżnić radnych gminy, przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń oraz
jednostek organizacyjnych funkcjonujących na terenie gminy, a także mieszkańców.
Niezwykle istotnym elementem przy opracowaniu tego dokumentu były konsultacje społeczne
przeprowadzone w formie warsztatów oraz badania ankietowego przy zaangażowaniu wyżej
wskazanych przedstawicieli życia społecznego, gospodarczego i politycznego w gminie.
Ponadto, Strategia Rozwoju Gminy Zbrosławice na lata 2021-2030 została opracowana
z uwzględnieniem zasad zgodności programowej z dokumentami wyższego szczebla,
krajowego, regionalnego i powiatowego.

1.1. ISTOTA I ROLA STRATEGII
W ZARZĄDZANIU GMINĄ
Strategia rozwoju jest zasadniczym dokumentem zawierającym wytyczne, ramy działań
określone w zdefiniowanym przedziale czasowym, które powinny być realizowane na bieżąco
przez władze samorządowe. Rzetelne opracowanie, a następnie implementacja strategii poprzez
realizację jasno wyznaczonych celów i kierunków, uwzględniających czynniki wewnętrzne
(tj. mocne i słabe strony) oraz zewnętrzne (tj. szanse i zagrożenia) gminy, a także
monitorowanie ich postępów umożliwia rozwiązywanie istniejących problemów, a w efekcie
eliminowanie barier, dysproporcji rozwojowych, co z kolei przyczynia się do zaspokojenia
potrzeb interesariuszy i rozwoju jednostki samorządowej. Osiągnięcie jasno wyznaczonych
celów strategicznych (głównych) i operacyjnych (szczegółowych) pozwala zrealizować misję,
określony kierunek, którego odzwierciedleniem jest wizja, czyli obraz, stan pożądany
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jednostki. W konsekwencji powyższego, niniejszy dokument jest kompleksowym narzędziem
wspierania rozwoju gminy, służącym do świadomego, efektywnego oraz użytecznego
wykonywania realnych zadań, których wdrażanie pozwala kreować przyszłość jednostki
i osiągnąć jej oczekiwany stan, wizerunek.

1.2. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA STRATEGII
Najistotniejszym komponentem Strategii Rozwoju Gminy Zbrosławice na lata 2021-2030
jest określenie kierunku rozwoju jednostki oraz kluczowych działań, które powinny być
podejmowane przez władze gminy, w celu osiągnięcia pożądanego stanu docelowego
w wyznaczonym horyzoncie czasowym. Dlatego też w ramach opracowywania tej Strategii
niezbędne było zdefiniowanie misji i wizji Gminy Zbrosławice, które stanowią pewien wzorzec
procesu rozwoju, kierunki i sposoby działania władz do roku 2030. Ponadto, dążąc do realizacji
wizji i misji gminy zostały sformułowane cele strategiczne (główne), które uzupełniono o cele
operacyjne (szczegółowe). Łącznie wyznaczono trzy cele strategiczne oraz trzynaście
przyporządkowanych im celów operacyjnych.

1.2.1. WIZJA I MISJA GMINY ZBROSŁAWICE
Wizja przedstawia przyszłościowy obraz, wyobrażenie gminy, czyli najbardziej pożądany
stan docelowy do którego powinny dążyć władze Gminy w perspektywie najbliższych lat.
Warunkiem osiągnięcia takiego stanu jest podjęcie szeregu działań w oparciu o posiadane
zasoby, których implementacja przyczyni się do konsekwentnego wzrostu społecznogospodarczego, a tym samym poziomu życia mieszkańców i świadczonych na ich rzecz usług
publicznych, a tym samym konkurencyjności jednostki samorządowej. Z tego względu, misja
gminy wyznacza pewne ramy, sposoby osiągnięcia stanu docelowego, czyt. wizji (Rys. 1).

Wizja
Gminy
Zbrosławice

Gmina Zbrosławice jest miejscem zielonym,
przyjaznym i zapewniającym wysoką jakość
życia mieszkańcom.

Misja
Gminy
Zbrosławice

Gmina Zbrosławice wykorzystuje swoje potencjały
do aktywnego rozwoju gospodarczego, kreując
racjonalne możliwości zagospodarowania
przestrzeni gminnej z poszanowaniem jakości
środowiska i uwzględnieniem potrzeb jej
mieszkańców i gości.

Rys. 1. Misja i wizja Gminy Zbrosławice (źródło: opracowanie własne).
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1.2.2. CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE
Dążąc do realizacji misji i wizji gminy wypracowano listę długofalowych kierunków
rozwoju, które zostały ujęte w formie sześciu celów strategicznych. W ramach ich
doprecyzowania opracowano zestaw 15 celów operacyjnych, które powinny stanowić
przesłankę dla władz Gminy Zbrosławice do podejmowania konkretnych działań rozwojowych.
Poniższa tabela stanowi podsumowanie celów strategicznych i operacyjnych wraz
z przykładowymi działaniami dla Gminy Zbrosławice na lata 2021-2030.
Tabela 1. Podsumowanie celów strategicznych i operacyjnych Gminy Zbrosławice (źródło: opracowanie własne).

Lp.

1

Cele
strategiczne
NOWOCZESNE
I ZRÓWNOWAŻONE
ROLNICTWO

Cele operacyjne
1.1 Przeciwdziałanie
skutkom suszy
1.2 Zrównoważone
rolnictwo w gminie
2.1 Rozwój
infrastruktury
publicznej na
potrzeby
funkcjonowania gminy

2

PRZYJAZNA
ADMINISTRACJA

2.2 Wzmacnianie
współpracy z istotnymi
partnerami gminy
2.3 Sprawna i
nowoczesna
administracja

3.1 Tworzenie
przyjaznych warunków
do prowadzenia działań
gospodarczych

3

GMINA
ATRAKCYJNA
GOSPODARCZO

3.2 Poprawa warunków
transportowych
w gminie

3.3 Inicjowanie działań
w obszarze
gospodarczym

4

4.1 Rozbudowana sieć
turystyczna

6

Działanie
1.1.1 Racjonalne i ekonomiczne zarządzanie
gospodarką wodną na terenie gminy
1.1.2 Rozwój sieci melioracji i budowa
infrastruktury służącej retencji
1.2.1 Podnoszenie świadomości społecznej
(edukacja) na rzecz ekologicznego rolnictwa
2.1.1 Poprawa infrastruktury mającej wpływ
na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa
mieszkańców
2.1.2 Budowa nowej siedziby urzędu
z uwzględnieniem publicznych funkcji
towarzyszących na rzecz mieszkańców
2.1.3 Zwiększenie dostępności do e-usług
i sieci informatycznej
2.2.1 Zwiększenie wydajności współpracy
samorządowej i pozasamorządowej
2.3.1 Zwiększenie poziomu wykorzystania
finansowania zewnętrznego
2.3.2 Zwiększenie udziału Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego (PPP) w zakresie
rozwoju gospodarczego gminy
2.3.3 Sprawne procesy planistyczne
3.1.1 Organizowanie działań mających
na celu wzrost przedsiębiorczości w gminie
3.1.2 Utworzenie kompleksów uzbrojonych
i dostępnych terenów inwestycyjnych
3.1.3 Promocja gospodarcza Gminy i rozwój
sieci współpracy przedsiębiorstw, w tym
Klastrów
3.2.1 Poprawa stanu dróg i rozwój
infrastruktury drogowej
3.2.2 Rozwój transportu publicznego na
terenie gminy
3.3.1 Podejmowanie działań dotyczących
procesów sprawiedliwej transformacji
i przejścia do gospodarki neutralnej
klimatycznie
3.3.2 Wykorzystanie potencjałów gminy
oraz powiązań partnerskich do realizacji
strategicznych projektów (tj. przekształcenie terenów hałdy w Przezchlebiu)
4.1.1 Rozwój infrastruktury na rzecz
turystyki konnej
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Lp.

Cele
strategiczne

GMINA
ATRAKCYJNA
TURYSTYCZNIE

Cele operacyjne

4.2 Wykorzystanie
potencjałów gminy

5.1 Ograniczenie presji
środowiskowej

5

WYSOKA JAKOŚĆ
ŚRODOWISKA
NATURALNEGO

5.2 Podejmowanie
działań adaptacyjnych
i mitygacyjnych
5.3 Budowanie
świadomości
ekologicznej

6.1 Zintegrowane
i aktywne społeczeństwo

6

ZAKTYWIZOWANI
MIESZKAŃCY

6.2 Wysoka jakość usług

7

Działanie
4.1.2 Rozwój sieci atrakcji turystycznych
4.1.3 Rozwój sieci dróg rowerowych
i szlaków turystycznych
4.1.4 Rozwój infrastruktury sportowej
4.2.1
Rozwój
oferty
kulturalnej
i podniesienie jakości infrastruktury
4.2.2 Prowadzenie działań związanych
z kreowaniem marki gminy jako regionu
atrakcyjnego turystycznie
5.1.1 Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii
i obniżenie niskiej emisji
5.1.2 Zwiększenie zasięgu sieci gazowniczej
i wodno-kanalizacyjnej
5.1.3 Usprawnienie publicznego systemu
zaopatrzenia w wodę z zapewnieniem
dostępności
5.1.4 Rozwój systemu gospodarowania
odpadami
5.1.5 Rozwój i wzrost znaczenia gospodarki
o obiegu zamkniętym
5.1.6
Ograniczanie
antropopresji
z wykorzystaniem procesów sprawiedliwej
transformacji
5.1.7 Zrównoważony rozwój osadnictwa
5.2.1 Wykorzystanie zielono-niebieskiej
infrastruktury w terenach zurbanizowanych
5.3.1
Podnoszenie
świadomości
ekologicznej mieszkańców i kształtowanie
postaw proekologicznych, w tym działań na
rzecz adaptacji do zmian klimatu
6.1.1 Powstanie nowych Klubów Seniora
6.1.2 Zwiększenie ilości i jakości mieszkań
w gminie poprzez rozwój zrównoważonego
budownictwa mieszkaniowego
6.1.3 Wyposażanie terenów publicznych
w infrastrukturę umożliwiającą integrację
społeczności lokalnych
6.1.4 Aktywizacja osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, w tym osób
starszych
6.1.5
Organizacja
dziennych
środowiskowych domów samopomocy
6.1.6 Podejmowanie działań na rzecz
zwiększenia zaangażowania mieszkańców w
życie gminy
6.1.7 Podejmowanie działań ułatwiających
mieszkańcom przejście przez proces
sprawiedliwej transformacji
6.2.1
Podnoszenie
jakości
usług
medycznych świadczonych na obszarze
gminy
i infrastruktury placówek ochrony zdrowia
6.2.2 Podniesienie jakości infrastruktury
oświatowej i poprawa dostępu do ich oferty

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZBROSŁAWICE 2021-2030

Lp.

Cele
strategiczne

Cele operacyjne

Działanie
6.2.3 Podniesienie jakości infrastruktury i
oferty opieki społecznej na terenie Gminy

1.3. METODOLOGIA PRAC NAD STRATEGIĄ
Punktem wyjściowym do opracowania dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Zbrosławice
na lata 2021-2030 była analiza sytuacji społeczno-gospodarczej gminy (tj. Załącznik nr 1).
Obejmuje ona szczegółową charakterystykę uwarunkowań oraz zasobów jednostki na
podstawie danych rządowych, w tym m.in. Głównego Urzędu Statystycznego (GUS),
Państwowego Instytutu Geologicznego (PIG-PIB), Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska (GIOŚ) czy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ)
i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (WUOZ), a także z wykorzystaniem
ogólnodostępnych dokumentów i informacji pozyskanych z Urzędu na temat gminy. W celu
weryfikacji poprawności i uzupełnienia pozyskanych w ten sposób informacji, przeprowadzono
spotkania konsultacyjne, w tym warsztaty strategiczne oraz badanie ankietowe. W tym etapie
udział wzięli kluczowi interesariusze gminy, tj. mieszkańcy, Radni, przedstawiciele instytucji,
stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych funkcjonujących na jej terenie. W rezultacie
dokonano analizy SWOT, która pozwala na określenie mocnych i słabych stron jednostki, jak
również umożliwia wskazanie szans i zagrożeń jej rozwoju. Przeprowadzona w ten sposób
diagnoza społeczno-gospodarcza gminy stanowiła punkt wyjścia do sformułowania wizji
i misji gminy przez zespół projektowy, które zostały skonsultowane z władzami gminy.
W oparciu o zdefiniowaną misję i wizję Gminy Zbrosławice, opracowane zostały cele
strategiczne, które podzielono na trzy najbardziej istotne obszary tematyczne, wskazywane
przez kluczowe grupy interesariuszy. Sformułowane podstawowe kierunki rozwoju jednostki
zostały uzupełnione o niezbędne do ich osiągnięcia cele operacyjne, wśród których dodatkowo
wskazano rekomendowane działania, które powinny zostać wdrożone przez władze
samorządowe. Omawiana część dokumentu była następnie przedmiotem dyskusji z władzami
i radnymi gminy.
Kolejny etap tworzenia dokumentu stanowił określenie spójności wyznaczonych celów
rozwoju Gminy Zbrosławice z dokumentami strategicznymi wyższego szczebla, tj. krajowego,
regionalnego i powiatowego. Następnie, zespół projektowy wskazał możliwe źródła
finansowania kierunków rozwoju i proponowanych zadań zdefiniowanych w ramach niniejszej
Strategii, a także zaproponował koncepcję uwzględniającą mechanizmy monitoringu
efektywności procesu realizacji przyjętych zamierzeń rozwojowych.
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2. CHARAKTERYSTYKA GMINY
W niniejszym rozdziale Strategii przedstawiono ogólną charakterystykę Gminy
Zbrosławice, zawierającą podstawowe informacje, m.in. położenie geograficzne (zarówno
w ujęciu krajowym, regionalnym jak i powiatowym), powiązanie z otoczeniem (sąsiedztwo,
szlaki komunikacyjne), powierzchnię, podział administracyjny.

2.1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE
Gmina Zbrosławice zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części powiatu
tarnogórskiego, w związku z czym sąsiaduje z gminą Tworóg oraz gminą miejską Tarnowskie
Góry w obrębie powiatu tarnogórskiego, gminą Wielowieś, Toszek oraz Pyskowice
wchodzących w skład powiatu gliwickiego, a także miastami na prawach powiatu: Gliwice,
Zabrze i Bytom.
Na Gminę Zbrosławice składa się 21 sołectw: Zbrosławice, Boniowice, Czekanów, Jasiona,
Jaśkowice, Kamieniec, Karchowice, Kopienica, Księży Las, Laryszów, Łubie, Łubki, Miedary,
Przezchlebie, Ptakowice, Szałsza, Świętoszowice, Wieszowa, Wilkowice, Zawada
i Ziemięcice.
Obszary Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii są dobrze skomunikowane. Przez
południową część Gminy Zbrosławice przebiega droga krajowa DK94, która stanowi
alternatywę dla pobliskiej autostrady A4 oraz droga krajowa DK78 pomiędzy Zawierciem
a Rybnikiem. Ponadto, wzdłuż południowo-wschodniej granicy gminy przebiega
najważniejszy trakt komunikacyjny jakim jest autostrada A1. Na terenie Gminy Zbrosławice
zlokalizowane są 2 węzły ww. autostrady: Wieszowa przy DK94 oraz Szałsza przy DK78.
Lokalne środowisko naturalne jest ubogie w zasoby złóż naturalnych węgla kamiennego,
surowców ilastych ceramiki budowlanej, których wydobycie zostało zaniechane, a także
wapieni dla przemysłu wapienniczego, szacowanych na 71 tys. ton. Jednakże, procesy
geologiczne i rzeźbotwórcze zdecydowały o rodzaju gleb, dominującym kompleksem
przydatności rolniczej na terenie gminy jest kompleks żytni dobry i pszenny dobry. Rolnictwu
sprzyjają także, miejscowe warunki hydrologiczne, jednostka mieści się w obrębie dwóch
dorzeczy, prawostronnych dopływów Odry.

2.2. WIELKOŚĆ GMINY
Gmina Zbrosławice obejmuje powierzchnię niespełna 150 km2, co stanowi ok. 20%
powierzchni powiatu tarnogórskiego. Tereny te są użytkowane głównie rolniczo, ponad połowę
powierzchni gminnej zajmują grunty orne. Następnie, 20% jednostki stanowią grunty leśne oraz
tereny zadrzewione i zakrzewione. Grunty zabudowane i zurbanizowane stanowią z kolei
9
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jedynie 7% powierzchni, co przekłada się na niską liczbę ludności, która skupia się w obrębie
osiedli o charakterze wiejskim. Gmina zamieszkiwana jest przez niewiele ponad 15 tys.
mieszkańców1, tj. 1505 osób w przeliczeniu na 1 km2 powierzchni zabudowanej
i zurbanizowanej (w skali powiatu tarnogórskiego gęstość zaludnienia wynosi 2 044 osób).

2.3. CHARAKTER GMINY
Aktualna forma Gminy Zbrosławice funkcjonuje od 1 stycznia 1999 roku, w wyniku zmiany
podziału administracyjnego Polski i wprowadzeniu trójstopniowej struktury jednostek
terytorialnych kraju. W latach 1975-1998 gmina wchodziła w skład ówczesnego województwa
katowickiego.
Gmina Zbrosławice jest jedną z dziewięciu jednostek gminnych w obrębie powiatu
tarnogórskiego (woj. śląskie). Tym samym gmina wchodzi w strukturę Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Jednakże, w odróżnieniu do
obszarów sąsiednich, Gmina Zbrosławice stanowi swego rodzaju ostoję krajobrazów
naturalnych
i rolnictwa.

DZIEDZICTWO HISTORYCZNE, KULTUROWE
I PRZYRODNICZE
Pierwsze wzmianki dotyczące o Gminie Zbrosławice pochodzą z roku 1256, kiedy
Zbrosławice wraz z Pyskowicami uważane były za centralny punkt ośrodków władzy na
wschodnich rubieżach. Dalsze losy terenów są charakterystyczne dla wielu miast śląska,
Zbrosławice często zmieniały właścicieli, a lata wojen husyckim skutkowały upadkiem lokalnej
gospodarki. Walka ideologiczno-polityczna i zaostrzenie germanizacji w XIX wieku wywołała
opór miejscowej społeczności, czego dowodem są aresztowania proboszcza parafii
zbrosławickiej. Kościół odgrywał istotną rolę w dziejach jednostki, data powstania obecnego
murowanego kościoła nie jest znana (wiadomo, że istniał on już w roku 1447). W efekcie na
terenie Gminy Zbrosławice można napotkać liczne zabytki o charakterze sakralnym oraz
pałace: w Kamieńcu, Kopaninie, Łubiu, Szałszy, Wieszowie, Wilkowicach i Zbrosławicach.
W okresie międzywojennym ze względu na walory krajobrazowe i klimatyczne,
Zbrosławice stały się miejscowością rekreacyjną. Do dnia dzisiejszego szczególną rolę
w gminie odgrywa turystyka konna. Na terenie jednostki działają liczne stadniny, ujeżdżalne
i obiekty pokrewne z turystyką konną.

SPOŁECZNO-GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA GMINY
KLUCZOWE FUNKCJE I ROLA
Obszary Gminy Zbrosławice od dziejów zdominowane są przez rolnictwo, szczególnie przez
użytki rolne. Jednakże, w perspektywie najbliższych lat spodziewany jest istotny rozwój
1

dane UG Zbrosławice
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obszarów inwestycyjnych. Zmiany funkcjonalne jednostki wynikają z dostępnej infrastruktury
komunikacyjnej oraz działalności lokalnego samorządu w ramach Związków i Stowarzyszeń:
Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego
Województwa Śląskiego, Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, Leśna Kraina
Górnego Śląska, a przede wszystkim Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. W efekcie Gmina
Zbrosławice stanowi atrakcyjną lokalizację sekcji logistycznej, a co za tym idzie budowanie
unikalnej przestrzeni przyjaznej do życia z elementami błękitno-zielonej infrastruktury.

3. DIAGNOZA POTENCJAŁÓW I BARIER
ROZWOJOWYCH GMINY
Kolejna część strategii została poświęcona identyfikacji potencjałów i barier rozwojowych
Gminy Zbrosławice oraz wskazaniu szans i zagrożeń wzrostu społeczno-gospodarczego, które
Gmina upatruje w swym otoczeniu. W tym celu została przeprowadzona analiza SWOT, będąca
metodą pozwalającą na uporządkowanie informacji o jednostce samorządowej i jej najbliższym
sąsiedztwie. W niniejszej analizie wykorzystano dane zgromadzone w ramach diagnozy
społeczno-gospodarczej Gminy, sondażu opinii publicznej, jak również podczas spotkań
konsultacyjnych przeprowadzonych z udziałem kluczowych interesariuszy Gminy,
tj. mieszkańców, radnych, przedstawicieli instytucji i jednostek organizacyjnych
funkcjonujących na jej terenie.
Tabela 2. Analiza SWOT Gminy Zbrosławice (źródło: opracowanie własne).

Słabe strony

Mocne strony
● Korzystny układ komunikacyjny dróg szybkiego
ruchu;
● Wysoka
atrakcyjność
gminnych
terenów
przyrodniczych pod kątem turystycznym i
środowiskowym;
● Wysoki potencjał obszarów gminy do tworzenia
terenów inwestycyjnych;
● Wysoki
odsetek
czynnych
podmiotów
gospodarczych na terenie gminy;
● Niski poziom bezrobocia;
● Wysoka liczba placówek oświatowych;
● Zdywersyfikowane źródła dochodów gminy;
● Rosnąca (w wyniku imigracji) liczba ludności
w gminie;
● Wysoka jakość współpracy samorządowej;
● System gospodarowania odpadami o wysokiej
jakości;
● Rozwój sieci gazowej;
● Wysoko oceniania przez mieszkańców oferta i
jakość jednostek oświatowych;
● Wysoki poziom oferty kulturalnej;
● Dbałość o przemyślany rozwój systemu
planowania przestrzennego.

● Niezadowalający stan infrastruktury drogowej na
terenie gminy;
● Niewystarczająca ilość obiektów publicznych do
realizacji zadań gminnych
● Niezadowalający stan infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej;
● Stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej;
● Poziom integracji mieszkańców gminy;
● Niska aktywność społeczeństwa;
● Rozproszenie wydziałów Urzędu Gminy w różnych
lokalizacjach;
● Niski udział kapitału zagranicznego w lokalnych
przedsiębiorstwach;
● Słabo rozwinięta baza turystyczna;
● Wymagający przebudowy układ drogowy w rejonie
drogi DK94;
● Niskie wykorzystanie Odnawialnych Źródeł
Energii.
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Szanse
● Wysoka ilość zabytków w gminie posiadających
potencjał atrakcji turystycznej;
● Potencjał obszarów gminy do tworzenia
ośrodków; wypoczynkowo-rehabilitacyjnych;
● Duży potencjał rozwoju rolnictwa ekologicznego;
● Wysoko rozwinięte w gminie tradycje w zakresie
turystyki konnej;
● Wysoki potencjał obszarów gminnych pod kątem
rozwoju gospodarki mieszkaniowej;
● Możliwość pozyskania środków zewnętrznych na
inwestycje w rozwój gminy;
● Dobra jakość współpracy samorządu z
organizacjami pozarządowymi;
● Współpraca z Katowicką Specjalną Strefą
Ekonomiczną w zakresie rozwoju gospodarczego;
● Przynależność
do
Śląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii.

Wyzwania
● Społeczna potrzeba rozwoju sieci ścieżek
rowerowych;
● Pogarszający się poziom jakości powietrza
w wyniku niskiej emisji i presji środowiskowej
jednostek sąsiadujących;
● Niski stopień skanalizowania gminy;
● Ujemny przyrost naturalny i postępujące procesy
starzenia się społeczeństwa;
● Niska gęstość zaludnienia w stosunku do innych
gmin powiatu tarnogórskiego (jedna z najniższych
w powiecie)
● Stabilność dochodów jednostki samorządu
terytorialnego;
● Silna potrzeba zabezpieczenia energetycznego
gminy;
● Negatywny stan sieci TAURONowej stanowiącej
problemem dla nowotworzonych instalacji
produkowania energii z OZE
● Zagospodarowanie terenu hałdy w Przezchlebiu;
● Wzrost zapotrzebowania na zabezpieczenie usług
socjalnych dla osób starszych.

4. ELEMENTY STRATEGICZNE
Diagnoza potencjałów i barier rozwojowych gminy stanowiła punkt wyjścia do określenia
kluczowych elementów strategicznych jej rozwoju, czyli misji, wizji oraz niezbędnych do ich
osiągnięcia celów strategicznych i operacyjnych. Przytoczone elementy niniejszej Strategii
stanowią pewien wzorzec planowanego procesu rozwoju – kierunku i sposobu działania władz
przyjętego na okres do 2030 roku.

4.1. MISJA
Misja określa generalny, przewodni kierunek rozwoju, w którym zmierza gmina
w określonym horyzoncie czasowym. Warunkiem jej realizacji jest podjęcie działań, które
przyczynią się do trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego jednostki terytorialnej, a tym
samym zaspokojenia potrzeb i poprawy jakości życia społeczności lokalnej, a w efekcie
konkurencyjności jednostki terytorialnej. Warto tutaj podkreślić kluczową rolę władz
samorządowych, które przyjmują rolę inicjatora realizacji przedsięwzięć określonych
w Strategii Rozwoju Gminy Zbrosławice na lata 2021-2030. Poniżej zdefiniowana misja
określa kierunek Rozwoju Gminy Zbrosławice przyjęty na okres do 2030 roku.

Gmina Zbrosławice wykorzystuje swoje potencjały do aktywnego
rozwoju gospodarczego, kreując racjonalne możliwości
zagospodarowania przestrzeni gminnej z poszanowaniem jakości
środowiska
i uwzględnieniem potrzeb jej mieszkańców i gości.
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4.2. WIZJA
Wizja to długofalowe wyobrażenie gminy, czyli innymi słowy mówiąc wizja nakreśla
pożądany obraz, stan docelowy, do którego powinny dążyć władze jednostki poprzez realizację
zaplanowanych w Strategii działań. W związku z tym, przytoczona wcześniej misja gminy
określa sposób osiągnięcia - przy wykorzystaniu własnych mocnych stron i szans
pojawiających się w otoczeniu - przyjętej wizji do 2030 roku.
Poniżej sformułowana wizja określa wytyczne dotyczące kierunku i sposobu działania władz
Gminy Zbrosławice przyjętego na okres do 2030 roku.

Gmina Zbrosławice jest miejscem zielonym, przyjaznym
i zapewniającym wysoką jakość życia mieszkańcom.

4.3. CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE
W oparciu o przeprowadzoną diagnozę obecnego stanu rozwojowego jednostki, konsultacje
społeczne, analizę SWOT i sformułowaną wizję i misję Gminy Zbrosławice, wypracowano
zestaw sześciu celów strategicznych do których przypisano łącznie 36 celów operacyjnych.
Odnoszą się one do zdefiniowanych potrzeb i wyzwań rozwojowych gminy a także deficytów
we wszystkich obszarach funkcjonowania jednostki. W konsekwencji są one
odzwierciedleniem pożądanych kierunków rozwojowych Gminy Zbrosławice.
W poniższych podrozdziałach (4.3.1. – 4.3.6) scharakteryzowano poszczególne cele
strategiczne z przypisanymi do nich celami operacyjnymi.

4.3.1. Cel strategiczny I
NOWOCZESNE I ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO
Cel ten ukierunkowany jest na wszelkie działania w zakresie rozwoju i zwiększenia
efektywności działalności rolniczej przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego
i zastosowaniu naturalnych substancji i procesów. Wyróżnione cele operacyjne odnoszą się
zarówno do edukacji i podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa, jak i do
praktycznych aspektów inwestycyjnych sprzyjających rozwojowi nowoczesnego
i ekologicznego rolnictwa.
Cel operacyjny I.1.
Przeciwdziałanie skutkom suszy
Dążąc do rozwoju nowoczesnego i zrównoważonego rolnictwa niezwykle istotne jest
przeciwdziałanie skutkom suszy, które wynikają z postępujących zmian klimatu będących
efektem działalności człowieka. Jednym z proponowanych działań w tym zakresie jest
odpowiednie gospodarowanie zasobami wodnymi. Władze gminy i odpowiednio
13
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wykfalifikowane osoby (specjaliści, nauczyciele) powinny wdrażać i przekazywać
mieszkańcom dobre praktyki związane z dbałością o zasoby wód powierzchniowych
i podziemnych - zarówno ich ilość jak i jakość. Dobrą praktyką może być retencjonowanie
wody bądź też ponowne wykorzystanie wody szarej. Wobec zmieniających się warunków
klimatycznych, istotnym elementem dla poprawy wydajności rolnictwa i bilansu wodnego jest
również rozwój sieci melioracji i budowa zbiorników retencyjnych. Umożliwiają one
magazynowanie nadmiaru wody, tym samym zapobiegając powodziom, ale również są
kluczowym narzędziem do walki z suszą. Z tego względu władze gminy we współpracy
z mieszkańcami gminy podejmować działania mające na celu realizację tego typu inwestycji.
W konsekwencji powyższego, w ramach omawianego celu operacyjnego przewiduje się
następujące działania:
● Racjonalne i ekonomiczne zarządzanie gospodarką wodną na terenie gminy,
● Rozwój sieci melioracji i budowa infrastruktury służącej retencji.
Cel operacyjny I.2.
Zrównoważone rolnictwo w gminie
Biorąc pod uwagę innowacje w zakresie rolnictwa i niewystarczający poziom wiedzy,
świadomości społecznej w zakresie roli środowiska przyrodniczego w życiu człowieka
konieczne jest też podejmowanie działań edukacyjnych. Edukacja ekologiczna jest ważnym
elementem kształcenia (od najmłodszych lat), który pozytywnie wpływa na poziom
kompetencji ekologicznych społeczeństwa, w tym poszerzenia wiedzy o środowisku, świadomą
zmianą praktyk ukierunkowanych na podejmowanie działań na rzecz jego poprawy, ochrony
i racjonalnego gospodarowania zasobami.
Podsumowując, w zakresie niniejszego celu operacyjnego przewiduje się działanie
ukierunkowane na podniesienie świadomości społecznej (edukacja) na rzecz ekologicznego
rolnictwa.

4.3.2. Cel strategiczny II
PRZYJAZNA ADMINISTRACJA
Cel ten obejmuje wszelkie działania związane z usprawnieniami i rozwojem usług
administracyjnych świadczonych przez gminę petentom, tj. mieszkańcom i osobom
prowadzącym działalność gospodarczą na terenie jednostki. Zdefiniowane cele operacyjne
ukierunkowane są na społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania jednostki,
z uwzględnieniem działań opartych na budowaniu relacji sprzyjających rozwojowi gminy.
Cel operacyjny II.1.
Rozwój infrastruktury publicznej na potrzeby funkcjonowania gminy
Z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania gminy niezbędne jest utrzymanie
infrastruktury publicznej na odpowiednim poziomie. Decyduje ona nie tylko o jakości obsługi
interesantów i życia mieszkańców, ale również o poziomie oraz potencjale rozwojowym
jednostki samorządu terytorialnego. Z tego względu na terenie Gminy Zbrosławice konieczna
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jest budowa nowej siedziby urzędu, która w swojej strukturze skupiałaby wszystkie wydziały
i inne publiczne funkcje towarzyszące na rzecz petentów. Umożliwiłoby to sprawniejsze
załatwianie spraw i pozytywne relacje między pracownikami urzędu i mieszkańcami.
W zarządzaniu jednostką samorządową niezwykle istotna jest również optymalizacja
organizacji i komunikacji z interesariuszami. Uwzględniając postęp technologiczny
i nowoczesne rozwiązania należy wprowadzać ułatwienia i usprawnienia w systemie
kontaktów, dopełniania formalności i ogólnego świadczenia usług publicznych drogą
internetową. Niezbędne jest również zwiększenie dostępności do sieci informatycznej na
terenie gminy, co umożliwiłoby załatwianie wszelkich spraw online. Warto podkreślić, iż w
obecnej sytuacji epidemiologicznej (COVID-19) zwiększenie dostępności do e-usług i sieci
informatycznej jest coraz bardziej istotne, ponieważ niektóre kwestie można rozwiązać
wyłącznie drogą elektroniczną (sprawy administracyjne, praca, edukacja).
Reasumując, w zakresie tego celu operacyjnego rekomenduje się trzy działania, tj.:
● Poprawa infrastruktury mającej wpływ na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa
mieszkańców
● Budowa nowej siedziby urzędu z uwzględnieniem publicznych funkcji
towarzyszących na rzecz mieszkańców,
● Zwiększenie dostępności do e-usług i sieci informatycznej
Cel operacyjny II.2.
Wzmacnianie współpracy z istotnymi partnerami gminy
Dążąc do usprawnienia procesów administracyjnych, zapewnienia jak najlepszej jakości
świadczonych usług i rozwoju społeczno-gospodarczego gminy konieczne jest podjęcie
współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (gminnymi, powiatowymi,
wojewódzkimi) jak też z organizacjami pozasamorządowymi (np. fundacjami czy
stowarzyszeniami). Nawiązywanie współpracy pozwoli m.in. na wymianę informacji
i doświadczeń. Wspólna realizacja przedsięwzięć daje również większą szansę na pozyskanie
środków zewnętrznych i efektywniejszą realizację projektów.
W konsekwencji, w ramach celu operacyjnego II.2.przewiduje się działanie ukierunkowane
na zwiększenie wydajności współpracy samorządowej i pozasamorządowej.
Cel operacyjny II.3.
Sprawna i nowoczesna administracja
Dążąc do rozwoju społeczno-gospodarczego każda jednostka samorządowa powinna
konsekwentnie podnosić poziom świadczonych usług administracyjnych. W tym zakresie
niezbędne jest posiadanie zasobów finansowych na odpowiednim poziomie, ponieważ
determinują one możliwość realizacji wielu zadań. Niemniej jednak środki własne nie zawsze
wystarczają na pokrycie kosztów niezbędnych do podjęcia przedsięwzięć. Z tego względu
jednostki samorządowe coraz częściej mają możliwość skorzystania z zewnętrznego kapitału
w formie dotacji, subwencji, funduszy Unii Europejskiej, dotacji z funduszy celowych,
specjalnych czy instytucji międzynarodowych. Finansowanie zewnętrzne to droga pozwalająca
na sfinalizowanie działań inwestycyjnych niemożliwych do podjęcia wyłącznie z własnym
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zapleczem finansowym. Wykorzystanie środków zewnętrznych może być szansą na rozwój
społeczno-gospodarczy gminy a w konsekwencji wpłynąć na jej atrakcyjność i konkrecyjność.
Kolejne wyzwania dla władz samorządowych związane z realizacją poszczególnych zadań
mogą wynikać m.in. z braku doświadczenia, niewystarczającej wiedzy i działań zarządczych.
Z tego względu coraz częściej wdrażane są projekty w ramach partnerstwa publicznoprywatnego (PPP) będące swego rodzaju instrumentem umożliwiającym świadczenie
i wykonywanie usług publicznych przez określone podmioty prywatne. Zwiększenie udziału
PPP na terenie Gminy Zbrosławice może przyczynić się do zbudowania relacji władz jednostki
z podmiotami prywatnymi, wymiany wiedzy i doświadczenia, a także zwiększenia
efektywności i innowacyjności świadczonych dóbr i usług na rzecz lokalnej społeczności.
W rezultacie może to pozytywnie wpłynąć na konkurencyjność i rozwój społecznogospodarczy jednostki i podmiotów funkcjonujących w jej granicach administracyjnych. Mając
na celu sprawne funkcjonowanie i rozwój jednostki konieczne jest także przeprowadzanie
nowych procedur administracyjnych związanych z planowaniem przestrzennym.
Przeprowadzanie procesów, w tym planistycznych - z uwzględnieniem potrzeb obecnych jak
i potencjalnych mieszkańców i inwestorów, przy jednoczesnej ochronie gruntów rolnych
i leśnych oraz innych walorów środowiskowych gminy - może korzystnie wpłynąć na procesy
inwestycyjne w gminie, w tym rozwój terenów mieszkaniowych, inwestycyjnych i innych
towarzyszących, jak też zwiększyć zaangażowanie mieszkańców w życie gminy, a w rezultacie
przyczynić się do rozwoju społeczno-gospodarczego jednostki.
W związku z powyższym, w zakresie omawianego celu operacyjnego przewiduje się trzy
działania:
● Zwiększenie poziomu wykorzystania finansowania zewnętrznego,
● Zwiększenie udziału Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) w zakresie rozwoju
gospodarczego gminy,
● Sprawne procesy planistyczne.

4.3.3. Cel strategiczny III
GMINA ATRAKCYJNA GOSPODARCZO
Cel ten odnosi się do rozwoju gospodarczego gminy i aspektów z nim związanych.
Uwzględniono w nim wytyczne związane z budowaniem przedsiębiorczości i wykorzystaniem
potencjałów gminy wynikających z uwarunkowań lokalizacyjno-przestrzennych, rolniczych,
turystycznych czy przyrodniczych. Cel ten obejmuje również szeroki zakres działań
związanych
z poprawą jakości życia mieszkańców i aspektów wpływających na rozwój przedsiębiorczości.
Cel operacyjny III.1.
Tworzenie przyjaznych warunków do prowadzenia działań gospodarczych
Aby osiągnąć zadowalający poziom rozwoju gospodarczego, władze gminy powinny
podejmować działania mające na celu stworzenie przyjaznych warunków do prowadzenia
działań gospodarczych. Pierwszym krokiem w tym zakresie powinno być organizowanie
16

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZBROSŁAWICE 2021-2030

działań mających na celu wzrost przedsiębiorczości. Powinny się one opierać m.in. na wsparciu
i aktywizacji przedsiębiorców. Mogą być to wszelkiego rodzaju szkolenia, kursy, programy
wsparcia i działania promujące lokalną gospodarkę. Odpowiednie przedsięwzięcia pozwolą
zwiększyć konkurencyjność istniejących podmiotów i przyciągnąć nowych inwestorów
chcących rozwijać się na terenie jednostki. Dążąc do wzrostu przedsiębiorczości w gminie
istotna jest współpraca z podmiotami gospodarczymi i uczelniami wyższymi. Pozwoli to na
optymalny rozwój gospodarczy i osiągnięcie bardziej innowacyjnych rezultatów
odpowiadającym panującym trendom.
Z punktu widzenia rozwoju gospodarczego jednostki samorządowej, jednym z kluczowych
czynników jest zapewnienie przedsiębiorcom jak najlepszych warunków do prowadzenia
działalności. Gmina Zbrosławice charakteryzuje się korzystnym położeniem komunikacyjnym,
w związku z czym jest bardzo atrakcyjnym miejscem dla podmiotów gospodarczych. Z tego
względu władze gminy powinny ukierunkować swoje działania na stworzenie dogodnej oferty
dla inwestorów, w tym m.in. zagwarantować dostęp do uzbrojonych terenów inwestycyjnych.
Może to rzutować na wzrost konkurencyjności gminy, a w konsekwencji przyciągnięcie
nowych podmiotów gospodarczych (również tych zagranicznych) i rozwój jednostki. Dążąc do
osiągnięcia zadowalającego poziomu rozwoju gospodarczego, władze gminy powinny także
podejmować działania promocyjne na rzecz zaspokojenia potrzeb obecnych podmiotów
i pozyskania nowych inwestorów. Odpowiednie działania promocyjne przyczynią się do
zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności gminy. Władze jednostki powinny również
wyznaczyć priorytety inwestycyjne, które pozwolą na rozwój sieci współpracy różnych
podmiotów, w tym klastrów, czyli grupy przedsiębiorstw pochodzących z tego samego bądź
pokrewnych sektorów, które jednocześnie konkurują i współpracują ze sobą.
Podsumowując, w zakresie niniejszego celu operacyjnego przewiduje się następujące
działania:
● Organizowanie działań mających na celu wzrost przedsiębiorczości w gminie,
● Utworzenie kompleksów uzbrojonych i dostępnych terenów inwestycyjnych,
● Promocja gospodarcza gminy i rozwój sieci współpracy przedsiębiorstw, w tym
Klastrów.
Cel operacyjny III.2.
Poprawa warunków transportowych w gminie
Z punktu widzenia rozwoju gminy konieczne jest zapewnienie społeczności dostępu do
transportu publicznego. Jak wynika z diagnozy obecnego stanu Gminy Zbrosławice, transport
publiczny w granicach administracyjnych jednostki nie jest rozwinięty na zadowalającym
poziomie. Z tego względu władze samorządowe powinny podjąć wszelkie działania
w omawianym zakresie. Dzięki temu zostaną zaspokojone potrzeby mieszkańców, co
przyczyni się do poprawy warunków ich życia i przemieszczania się. Co istotne, z transportu
publicznego mogą również korzystać osoby spoza gminy, co może pozytywnie wpłynąć na
ruch turystyczny w gminie. Obecna jakość transportu w gminie wynika także ze stanu
infrastruktury drogowej i okołodrogowej. Z przeprowadzonej diagnozy wynika również, że nie
jest on zadowalający. Osoby biorące udział w konsultacjach społecznych i badaniu ankietowym
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podkreślały, że nawierzchnia dróg w granicach administracyjnych jednostki jest złej jakości,
a ilość chodników, ciągów pieszo-rowerowych czy ścieżek rowerowych jest niewystarczająca.
Z tego względu władze jednostki powinny podjąć działania mające na celu poprawę stanu dróg
i rozwój infrastruktury drogowej. Niezbędnym krokiem jest także poprawa bezpieczeństwa
drogowego. Przy podejmowaniu tego typu przedsięwzięć konieczna jest współpraca z innymi
samorządami, aby stworzyć spójny system infrastruktury, który będzie udogodnieniem
zarówno dla mieszkańców, turystów jak i inwestorów.
W konsekwencji powyższego, w ramach omawianego celu operacyjnego przewiduje się dwa
działania, tj.:
● Poprawę stanu dróg i rozwój infrastruktury drogowej,
● Rozwój transportu publicznego na terenie gminy.
Cel operacyjny III.3.
Inicjowanie działań w obszarze gospodarczym
Rozwój Gminy Zbrosławice uwarunkowany jest w dużej mierze działaniami w obszarze
gospodarczym. Jednym z kluczowych aspektów dla władz jednostki w tym zakresie powinno
być wykorzystanie potencjałów gminy oraz powiązań partnerskich do realizacji strategicznych
projektów. Priorytetowym przedsięwzięciem powinno być m.in. przekształcenie terenów hałdy
w Przezchlebiu, która jest jednym z większych zwałowisk odpadów powęglowych na terenie
Górnego Śląska. Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą planowane jest zagospodarowanie
niniejszego terenu w kierunku sportowo-rekreacyjnym. Finalizacja tego zamierzenia mogłaby
pozytywnie wpłynąć na atrakcyjność gminy (pod względem mieszkaniowym, turystycznym
i środowiskowym) i konkurencyjność gminy. W aspekcie gospodarczym ważne jest również
podjęcie działań ukierunkowanych na przejście do gospodarki neutralnej klimatyczne poprzez
tzw. proces sprawiedliwej transformacji. Powinien się on opierać na działaniach władz
i przedsiębiorstw ukierunkowanych na przejście do „czystszej gospodarki” dzięki odejściu od
spalania węgla. Podejmowanie takich inicjatyw wiąże się z budowę nowych sektorów
gospodarki z wykorzystaniem najnowszych technologii, co w konsekwencji daje szansę na
stworzenie impulsu dla rozwoju gospodarki.
Reasumując, w zakresie tego celu operacyjnego rekomenduje się poniższe działania:
● Podejmowanie działań dotyczących procesów sprawiedliwej transformacji
i przejścia do gospodarki neutralnej klimatycznie,
● Wykorzystanie potencjałów gminy oraz powiązań partnerskich do realizacji
strategicznych projektów (tj. przekształcenie terenów hałdy w Przezchlebiu).

4.3.4. Cel strategiczny IV
GMINA ATRAKCYJNA TURYSTYCZNIE
Cel ten odnosi się do rozwoju turystycznego gminy. Uwzględniono w nim działania
związane z wykorzystaniem potencjałów gminy wynikających z uwarunkowań turystycznych,
kulturowych i środowiskowych. Zdefiniowane cele operacyjne odnoszą się przede wszystkim
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do rozwoju oferty i wszelkiego rodzaju infrastruktury ukierunkowanej na przyciągnięcie
turystów i poprawę jakości życia lokalnej społeczności.
Cel operacyjny IV.1.
Rozbudowana sieć turystyczna
Na atrakcyjność turystyczną obszaru rzutuje w dużej mierze sieć turystyczna. W Gminie
Zbrosławice szczególną rolę odgrywa turystyka konna. Jeździectwo jest tutaj niezwykle
popularne. Działają tu liczne stadniny, ujeżdżalnie i inne obiekty związane z turystyką konną.
Na obszarze gminy funkcjonują również liczne organizacje i stowarzyszenia społeczne
działające na rzecz turystyki konnej. Niemniej jednak w granicach administracyjnych jednostki
infrastruktura związania z jazdą konną jest niedostatecznie rozwinięta. Konieczna jest więc
rozbudowa sieci szlaków turystycznych, w tym konnych w powiązaniu z rozwojem
infrastruktury towarzyszącej, w tym m.in. bezpiecznych przejść dla koni i ich opiekunów.
Dzięki takim działaniom tradycje w zakresie turystyki konnej będą kontynuowane a Gmina
Zbrosławice stanie się bardziej atrakcyjna dla społeczności lokalnej jak i potencjalnych
turystów. Gmina Zbrosławice odznacza się również cennymi walorami historycznymi
i środowiskowymi. Władze jednostki powinny wykorzystać ten potencjał, podejmując działania
mające na celu stworzenie sieci atrakcji turystycznych, która powinna być wyraźnie oznaczona
w terenie i dostępna np. w formie mapy (papierowej bądź elektronicznej). Ułatwiłoby to
turystom poruszanie się po terenie gminy i umożliwiłoby dotarcie do wszystkich
najcenniejszych zakątków i atrakcji oferowanych przez jednostkę. W celu zwiększenia
atrakcyjności turystycznej gminy konieczny jest również rozwój spójnej sieci dróg rowerowych
i szlaków turystycznych. Dla realizacji tego rodzaju przedsięwzięć powinien powstać plan
inwestycyjny
uwzględniający
powiązania
pomiędzy
poszczególnymi
ciągami
komunikacyjnymi. Sieć taka powinna być rozwijana zarówno w obrębie dróg powiatowych jak
i gminnych, a także na terenach przyrodniczych, w związku z czym konieczna jest tu
współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego jak też instytucjami państwowymi
i podmiotami prywatnymi. Istotną częścią infrastruktury turystycznej są obiekty sportowe,
które mogą służyć zarówno lokalnej społeczności jak i ludności spoza terenu jednostki. Władze
Gminy Zbrosławice mają możliwość rozwoju tego rodzaju obiektów przy szkołach podległych
jednostce czy też na innych terenach publicznych będących jej własnością. Infrastruktura
sportowa może być również rozwijana przez inne jednostki samorządowe czy też przez
prywatnych właścicieli. Należy jednak pamiętać, że infrastruktura sportowa powinna być
ogólnodostępna, dlatego przy jej tworzeniu niezbędna jest współpraca gminy
z innymi instytucjami i podmiotami. Podejmowanie takich działań jest kluczowe dla
zapewnienia dobrej jakości życia mieszkańców i kreowaniu atrakcyjności jednostki.
Podsumowując, w ramach celu operacyjnego IV.1. przewiduje się cztery działania:
●
●
●
●

Rozwój infrastruktury na rzecz turystyki konnej,
Rozwój sieci atrakcji turystycznych,
Rozwój sieci dróg rowerowych i szlaków turystycznych,
Rozwój infrastruktury sportowej.
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Cel operacyjny IV.2.
Wykorzystanie potencjałów gminy
Rozwój społeczno-gospodarczy gminy powinien się opierać na wykorzystaniu potencjałów
jednostki. Istotne w tym zakresie jest wypracowanie jej wizerunku, który powinien być
rozpatrywany jako: marka zewnętrzna (wizerunek jednostki wśród turystów, władz,
przedsiębiorców na szczeblu powiatowym, regionalnym i krajowym) i marka wewnętrzna
(wizerunek gminy wśród społeczności lokalnej). W tym celu powinny zostać wykorzystane
unikalne zasoby gminy, w tym m.in. tradycje w zakresie turystyki konnej, zabytki historyczne
i kulturowe, jak też walory środowiskowe. Koniecznym działaniem jest również stworzenie
i wypromowanie oferty kulturalnej, która powinna być dopasowana do charakteru jednostki
oraz potrzeb mieszkańców i potencjalnych turystów. Władze jednostki powinny wykorzystać
do tego celu wszelkie potencjały i zasoby gminy. Przy budowaniu atrakcyjnej oferty kulturalnej
ważne jest zaangażowanie lokalnej społeczności i NGO’s. Niezbędne może okazać się również
stworzenie spójnej platformy promocyjnej, dostępnej wieloma kanałami, np. strona
internetowa, aplikacja mobilna, broszury i publikacje czy też infrastruktura informacyjna
w przestrzeni gminy.
Do przewidywanych działań w zakresie niniejszego celu operacyjnego zaliczono:
● Rozwój oferty kulturalnej i podniesienie jakości infrastruktury,
● Prowadzenie działań związanych z kreowaniem marki gminy jako regionu
atrakcyjnego turystycznie.

4.3.5. Cel strategiczny V
WYSOKA JAKOŚĆ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Cel ten obejmuje działania ukierunkowane na przywrócenie i utrzymanie odpowiedniej
jakości środowiska naturalnego, które stanowi nierozłączny komponent rozwoju społecznogospodarczego jednostki. W ramach celów operacyjnych uwzględniono działania odnoszące
się do ograniczenia wykorzystania nieodnawialnych zasobów ziemi, poprawy jakości
powietrza, wód i gleb, estetyki przestrzeni, podniesienie świadomości ekologicznej
mieszkańców i poprawy ich jakości życia.
Cel operacyjny V.1.
Ograniczenie presji środowiskowej
Mając na uwadze wysoką jakość środowiska naturalnego władze jednostki powinny
ukierunkować swoje działania na poprawę jakości powietrza atmosferycznego poprzez rozwój
i promocję Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Ograniczenie wykorzystania
nieodnawialnych surowców energetycznych i stosowanie ekologicznych technologii może
pozytywnie wpłynąć na atrakcyjność i konkurencyjność jednostki. Urząd Gminy Zbrosławice
przy wykorzystaniu odpowiednich środków ma szansę stopniowego wprowadzania tego typu
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instalacji w przestrzeni publicznej czy też budynkach użyteczności publicznej. Realizacja tego
typu inwestycji będzie dobrym przykładem dla mieszkańców i przedsiębiorców
funkcjonujących
w granicach administracyjnych jednostki. W celu ograniczenia presji środowiskowej istotna
jest modernizacja istniejącej sieci gazowej i wodno-kanalizacyjnej a także rozwój tego typu
infrastruktury na obszarach dotychczas nieuzbrojonych. Z przeprowadzonego badania
ankietowego wynika, że dostępność do tego typu infrastruktury w granicach jednostki jest
niewystarczająca, dlatego władze Gminy Zbrosławice powinny podjąć działania z tego zakresu.
Należy przy tym uwzględnić współpracę z mieszkańcami bądź też podmiotami prowadzącymi
w obrębie gminy działalność gospodarczą. Zapewnienie wysokiej jakości środowiska
naturalnego wiąże się również z odpowiednim gospodarowaniem odpadami. Coraz częściej
dostrzegalne są dzikie wysypiska śmieci a w wielu gospodarstwach domowych nie jest
prowadzona segregacja. Władze gminy powinny prowadzić zintensyfikowane działania
ukierunkowane na rozwój systemu gospodarowania odpadami. Konieczne jest również
prowadzenie działań promocyjnych i edukacyjnych wskazujących jak obchodzić się
z odpadami, jakie korzyści wynikają z segregacji i jakie konsekwencje grożą za nieprawidłowe
i nielegalne składowanie odpadów. Zmierzający we właściwym kierunku rozwój społecznogospodarczy powinien uwzględniać działania związane z racjonalnym gospodarowaniem
zasobami. Możliwe jest to dzięki europejskiemu modelowi produkcji i konsumpcji,
nazywanym gospodarką o obiegu zamkniętym (GOZ). Gospodarka cyrkularna polega na
zminimalizowaniu zużycia surowców, wielkości odpadów i emisji zanieczyszczeń poprzez jak
najdłuższe wykorzystywanie istniejących materiałów i produktów, które traktowane są jako
surowce wtórne. Wdrożenie omawianego modelu pozwoli zmniejszyć presję wywieraną na
środowisko a także ograniczyć wykorzystanie importowanych surowców. Przyczyni się to do
zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności gminy, a w rezultacie do rozwoju społecznogospodarczego jednostki. Niemniej jednak w omawianym zakresie konieczne jest podjęcie
działań zarówno edukacyjnych jak i inwestycyjnych. Kolejnym przykładowym działaniem
w zakresie ograniczania antropopresji jest wykorzystaniem procesów sprawiedliwej
transformacji. Sprawiedliwa transformacja to proces odchodzenia od wydobycia i zużycia
węgla z uwzględnieniem potrzeb i obaw społeczności zamieszkujących regiony węglowe. Jej
celem jest wprowadzenie innowacji mających na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej.
Sprawiedliwa transformacja to nie tylko zmiana struktury gospodarczej i dbałość o środowisko
naturalne, ale również wsparcie dla mieszkańców, pracowników regionów górniczych. Gmina
Zbrosławice przy współpracy z innymi jednostkami samorządowymi województwa śląskiego
powinna podjąć działania mające na celu pomyślne przeprowadzenie sprawiedliwej
transformacji. Przede wszystkim konieczne jest zdefiniowanie wyzwań społecznych,
gospodarczych i środowiskowych oraz potrzeb przy rozgałęzianiu gospodarki,
przekwalifikowywaniu pracowników i rekultywacji środowiska naturalnego. Następnie
powinny zostać podjęte działania praktyczne wdrażające przyjęty model transformacji,
a w kolejnym etapie monitoring przeprowadzanych zmian. W ramach niniejszego celu
operacyjnego założono także rozwój istniejących i powstawanie nowych inwestycji
mieszkaniowych w odpowiedzi na potrzeby gminy, po analizie potrzeb i możliwości
wpisujących się w ideę zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego.
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W konsekwencji powyższego, w ramach omawianego celu operacyjnego przewiduje się
siedem działań:
● Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii i obniżenie niskiej emisji,
● Modernizacja i zwiększenie zasięgu sieci gazowniczej i wodno-kanalizacyjnej,
● Usprawnienie publicznego systemu zaopatrzenia w wodę z zapewnieniem
dostępności
● Rozwój systemu gospodarowania odpadami,
● Rozwój i wzrost znaczenia gospodarki o obiegu zamkniętym,
● Ograniczanie antropopresji z wykorzystaniem procesów sprawiedliwej
transformacji,
● Zrównoważony rozwój osadnictwa.
Cel operacyjny V.2.
Podejmowanie działań adaptacyjnych i mitygacyjnych
Globalne zmiany klimatyczne przejawiające się m.in. falami upałów, intensywnymi
i niespodziewanymi opadami deszczu czy też innymi gwałtownymi zjawiskami
atmosferycznymi są coraz częstszym wyzwaniem dla samorządów, ponieważ wywierają one
negatywny wpływ na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, jakość życia mieszkańców,
a w konsekwencji na rozwój jednostki terytorialnej. Z tego względu konieczne jest
podejmowanie działań adaptacyjnych, czyli mających na celu dostosowywanie się do obecnych
i przewidywanych warunków klimatycznych oraz ich skutków, jak też działań mitygacyjnych
ukierunkowanych na zapobieganiu bądź ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. Proces
adaptacji i mitygacji odbywa się m.in. poprzez wdrażanie błękitno-zielonej infrastruktury, czyli
naturalnych zasobów środowiska: wody i zieleni. Pełnią one szereg istotnych funkcji. Poza
aspektem estetycznym, poprawiają mikroklimat (odpowiedzialne są za obniżenie temperatury,
jak również zmniejszenie ilości zanieczyszczeń), wpływają na bioróżnorodność (zróżnicowanie
środowiska naturalnego) i samopoczucie społeczeństwa. Dlatego też władze Gminy
Zbrosławice, dążąc do rozwoju społeczno-gospodarczego, powinny w swoich działaniach
uwzględnić działania adaptacyjne i mitygacyjne w oparciu o zielono-błękitną infrastrukturę.
Podsumowując, w ramach celu operacyjnego V.2. przewiduje się działanie
ukierunkowane na wykorzystanie zielono-niebieskiej infrastruktury w terenach
zurbanizowanych.
Cel operacyjny V.3.
Budowanie świadomości ekologicznej
W dobie postępujących zmian klimatu, przejawiających się ekstremalnymi zjawiskami
pogodowymi takimi jak: fale upałów, susze, intensywne opady deszczu, silne wiatry,
gradobicia czy burze, konieczne jest podjęcie przez władze gminy i inne instytucje publiczne
działań ukierunkowanych na dostosowanie się do tych zmian i ich negatywnych skutków
a także mających na celu uświadomienie mieszkańców o ich wpływie na środowisko. W tym
22

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZBROSŁAWICE 2021-2030

zakresie niezbędne jest podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa i kształtowanie
odpowiednich postaw ukierunkowanych na ochronę i poszanowanie środowiska naturalnego.
Mogą być to różnego rodzaju konferencje, warsztaty, konkursy czy materiały edukacyjne
z dobrymi praktykami. Wśród nich można wyróżnić m.in. propagowanie docelowego
korzystania z wody wodociągowej jako wody pitnej i zmniejszenie korzystania z wody
wodociągowej w ogrodnictwie z uwagi na małe zasoby wody pitnej Górnego Śląska.
W związku z powyższym, w zakresie niniejszego celu operacyjnego przewiduje się jedno
działanie: podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców i kształtowanie postaw
proekologicznych, w tym działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu.

4.3.6. Cel strategiczny VI
ZAKTYWIZOWANI MIESZKAŃCY
Cel ten odnosi się do wszelkiego rodzaju działań ukierunkowanych na aktywizację
mieszkańców i włączenie ich w życie społeczne gminy. Podejmowane inicjatywy powinny
sprzyjać integracji społeczności lokalnej a także poprawie jakości ich życia wynikającej z troski
włodarzy gminy o dobro obecnych jak i potencjalnych mieszkańców.
Cel operacyjny VI.1.
Zintegrowane i aktywne społeczeństwo
Z przeprowadzonego badania ankietowego wynika, że zaangażowanie mieszkańców w życie
Gminy Zbrosławice nie jest na zadowalającym poziomie. Władze jednostki powinny podjąć
działania ukierunkowane na włączenie lokalnej społeczności w sprawy gminne poprzez m.in.:
organizację wydarzeń (zajęć ruchowych, otwartych spotkań, masowych imprez), przedsięwzięć
i projektów, w których mieszkańcy będą mogli bezpośrednio brać udział, rozwój i zwiększenie
dostępności do miejsc spędzania wolnego czasu dla wszystkich grup wiekowych czy też
stworzenie odpowiedniej platformy do wymiany doświadczeń, opinii i pomysłów. W tym
zakresie niezbędne są również działania promocyjne a także włączenie i wsparcie organizacji
pozarządowych. Kolejnym, zasadniczym celem warunkującym rozwój jednostki samorządu
terytorialnego jest zapewnienie jak najlepszych warunków bytowych społeczności lokalnej.
W Gminie Zbrosławice obserwuje się niewielki wzrost liczby ludności, w związku z czym
istnieje coraz większe zapotrzebowanie na lokale mieszkalne. Z tego względu władze gminy
przy współpracy z inwestorami powinny podjąć działania ukierunkowane na zwiększenie ilości
i jakości mieszkań poprzez rozwój zrównoważonego budownictwa mającego na celu dbałość
o mieszkańców jak i środowisko naturalne. Zrównoważone budownictwo opiera się na
rozwiązaniach ekologicznych mających na celu mniejsze zużycie wody, energii, a także
zapewnienie mieszkańcom dostępu do zieleni i ogólnego komfortu życia. W zakresie
budownictwa mieszkaniowego, w związku z planowanym rozwojem strefy przemysłowej
w regionie północnym gminy, istotną kwestią może być zapewnienie mieszkań w budynkach
wielorodzinnych (np. komercyjnych TBS) dla nowych mieszkańców gminy. Wprowadzenie
tego typu rozwiązań może wpłynąć na atrakcyjność i konkurencyjność gminy. Kolejno, na
obszarze Gminy Zbrosławice zauważalny jest wzrost liczby ludności w wieku
poprodukcyjnym, dlatego władze gminy powinny podjąć działania mające na celu wsparcie
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i aktywizację osób powyżej 60 roku życia. W Gminie Zbrosławice brakuje miejsc, w których
społeczność lokalna mogłaby spędzać wolny czas, w tym m.in. klubów seniora. Z tego względu
konieczne jest podjęcie działań zmierzających ku utworzeniu tego typu miejsc. Osoby starsze
będą mogły wspólne spędzać czas, dzielić się doświadczeniami, szlifować swoje umiejętności,
uczyć się nowych rzeczy czy też poznawać nowych ludzi. Wówczas nie będą się one czuły
samotne a ich życie społeczne, w tym zdrowie psychiczne i fizyczne, będą utrzymane na
satysfakcjonującym poziomie. Dążąc do aktywizacji mieszkańców ważne jest również
wyposażenie terenów publicznych w infrastrukturę umożliwiającą spędzanie wolnego czasu,
bezpieczne i wygodne korzystanie oraz bezproblemowe przemieszczanie się. Władze gminy
powinny ukierunkować swoje działania na tworzenie miejsc przyjaznych i dostępnych dla
wszystkich mieszkańców, np. parków, skwerów, siłowni zewnętrznych, świetlic wiejskich,
klubów seniora, centrum młodzieżowego, itp. Powinny być one wyposażone w niezbędną
infrastrukturę umożliwiającą integrację i wspólne spędzanie czasu, w tym m.in. w ławki, stoliki,
stojaki na rowery, oświetlenie. Ponadto, gmina odpowiedzialna jest za zapewnienie dobrej
jakości życia wszystkim mieszkańcom, niezależnie od wieku, statusu materialnego czy stanu
zdrowia. Szczególnie istotna jest dbałość o osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym
o osoby starsze. Władze Gminy Zbrosławice powinny ukierunkować swoje działania na
aktywizację takich osób poprzez np. tworzenie miejsc i organizację spotkań i zajęć,
projektowanie przestrzeni w sposób umożliwiający przemieszczanie się i wygodne z nich
korzystanie bądź też kontynuację programów wsparcia. Istotnym przedsięwzięciem jest
również organizacja dziennych środowiskowych domów samopomocy, które jako ośrodki
wsparcia, służą budowaniu sieci oparcia społecznego i przygotowują potrzebujące osoby do
życia w społeczeństwie oraz funkcjonowania w środowisku. Warto podkreślić,
że wszystkie wyżej zarekomendowane działania powinny być odpowiednio promowane,
aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.
Reasumując, w niniejszym celu operacyjnym przewiduje się następujące działania:
● Powstanie nowych Klubów Seniora,
● Zwiększenie ilości i jakości mieszkań w gminie poprzez rozwój zrównoważonego
budownictwa mieszkaniowego,
● Wyposażanie terenów publicznych w infrastrukturę umożliwiającą integrację
społeczności lokalnych,
● Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych,
● Organizacja dziennych środowiskowych domów samopomocy,
● Podejmowanie działań na rzecz zwiększenia zaangażowania mieszkańców w życie
gminy,
● Podejmowanie działań ułatwiających mieszkańcom przejście przez proces
sprawiedliwej transformacji.
Cel operacyjny VI.2.
Wysoka jakość usług
Obecnie na świecie mamy do czynienia ze zjawiskiem starzejącego się społeczeństwa.
W konsekwencji przed jednostkami samorządu terytorialnego stoją wyzwania związane
z zaspokojeniem potrzeb osób starszych, związanych przede wszystkim z dostępem do
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placówek ochrony zdrowia i jakości usług przez nie świadczonych. Władze gminy
współpracując z placówkami opieki zdrowotnej, a także z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego (m.in. z powiatem) powinny dążyć do zapewnienia mieszkańcom dostępu i jak
najlepszej jakości usług związanych z ochroną zdrowia. Konieczne jest dostosowywanie oferty
i wyposażenia placówek do potrzeb społeczeństwa. Władze Gminy Zbrosławice powinny
również kontynuować dotychczasowe inicjatywy prozdrowotne (badania profilaktyczne,
programy i akcje edukacyjne).
Z punktu widzenia interesów lokalnej społeczności oraz prawidłowego funkcjonowania
i rozwoju gminy istotna jest działalność jednostek podległych, ze szczególnym uwzględnieniem
placówek edukacyjnych. Z uwagi na to, że struktura rynku pracy ulega ciągłym modyfikacjom,
władze gminy przy współpracy z przedstawicielami szkół powinny podjąć działania mające na
celu ciągłe dostosowywanie oferty edukacyjnej do obecnych i przewidywanych trendów.
Istotny wpływ na wyniki nauczania ma również infrastruktura edukacyjna, przez którą rozumie
się podstawowe urządzenia czy też obiekty niezbędne do należytego świadczenia kształcenia
edukacyjnego. Z tego względu Gmina Zbrosławice powinna dążyć do podniesienia jakości
i dostępności do infrastruktury oświatowej poprzez ulepszanie wyposażenia szkół, np. w boiska
szkolne, różnego rodzaju sprzęt czy pomoce naukowe.
Istotnym aspektem z punktu widzenia społeczności oraz celu operacyjnego jest podnoszenie
jakości oferty opieki społecznej realizowanej na terenie Gminy Zbrosławice, a także
podnoszenie jakości infrastruktury, w której usługi te mogą być realizowane. Gmina
Zbrosławice powinna kierunkować swoje działania opieki społecznej szczególnie w zakresie
wyrównywania szans obywateli poprzez zwiększanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi
oraz seniorami. Istotnym aspektem w ramach realizacji celu jest zapewnienie mobilności
osobom niepełnosprawnym na terenie Gminy Zbrosławice, a także tworzenie jednostek
gotowych do zapewniania zdeinstytucjonalizowanej opieki potrzebującym w formie Dziennych
Środowiskowych Domów Samopomocy czy Warsztatów Terapii Zajęciowej w przystosowanej
do tych funkcji infrastrukturze.
Podsumowując, w omawianym celu operacyjnym przewiduje się trzy działania:
● Podnoszenie jakości usług medycznych świadczonych na obszarze gminy
i infrastruktury placówek ochrony zdrowia,
● Podniesienie jakości infrastruktury oświatowej i poprawa dostępu do ich oferty;
● Podniesienie jakości infrastruktury i oferty opieki społecznej na terenie Gminy
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5. OKREŚLENIE SPÓJNOŚCI STRATEGII
ROZWOJU ZE STRATEGIAMI NA
SZCZEBLU KRAJOWM, WOJEWÓDZKIM
I POWIATOWYM
Do określenia spójności strategii z celami rozwojowymi zawartymi w dokumentach
wyższego rzędu wykorzystano najważniejsze dokumenty krajowe, regionalne i powiatowe.
W poniższej tabeli ujęto schemat zgodności celów strategicznych wytypowanych dla Gminy
Zbrosławice z celami dokumentów wyższego rzędu, które opisano w dalszych rozdziałach
strategii.

1. NOWOCZESNE
I ZRÓWNOWAŻONE
ROLNICTWO
2. PRZYJAZNA
ADMINISTRACJA
3. GMINA
ATRAKCYJNA
GOSPODARCZO
4. GMINA
ATRAKCYJNA
TURYSTYCZNIE
5. WYSOKA
JAKOŚĆ
ŚRODOWISKA
NATURALNEGO
6. ZAKTYWIZOWANI
MIESZKAŃCY

SOR
2030

KPZK
2030
(uchylona)

SZRT 2030

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

SRWŚ 2030 PZPWŚ 2020+ RSI WŚ 2030
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Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami
w Województwie Śląskim na lata 2018-2021

Regionalna Strategia Innowacji Województwa
Śląskiego 2030 - Inteligentne Śląskie

Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Śląskiego 2020+

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego
„Śląskie 2030” - Zielone Śląskie

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu
do 2030 r

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju 2030 (uchylona)

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do
roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) SOR

Cele strategiczne/dokumenty strategiczne
krajowe i wojewódzkie

Tabela 3. Schemat zgodności celów strategicznych z celami dokumentów wyższego rzędu (źródło: opracowanie własne).
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+
+
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W Strategii Rozwoju Gminy Zbrosławice wskazano 6 celów strategicznych, które
uzupełniono o cele operacyjne wraz z przykładowymi działaniami, służącymi realizacji
wyznaczonych kierunków rozwojowych. Cele operacyjne (numeracja celów operacyjnych
odpowiada numerom w poniższych tabelach) w poszczególnych obszarach strategicznych są
następujące:
Cel strategiczny 1 NOWOCZESNE I ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO
1. Przeciwdziałanie skutkom suszy,
2. Zrównoważone rolnictwo w gminie.
Cel strategiczny 2 PRZYJAZNA ADMINISTRACJA
2.1 Rozwój infrastruktury,
2.2 Wzmacnianie współpracy z istotnymi partnerami gminy,
2.3 Sprawna i nowoczesna administracja.
Cel strategiczny 3 GMINA ATRAKCYJNA GOSPODARCZO
3.1 Tworzenie przyjaznych warunków do prowadzenia działań gospodarczych,
3.2 Poprawa jakości transportu w gminie,
3.3 Inicjowanie działań w obszarze gospodarczym.
Cel strategiczny 4 GMINA ATRAKCYJNA TURYSTYCZNIE
4.1 Rozbudowana sieć turystyczna,
4.2 Wykorzystanie potencjałów gminy.
Cel strategiczny 5 WYSOKA JAKOŚĆ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
5.1 Ograniczenie presji środowiskowej,
5.2 Podejmowanie działań adaptacyjnych i mitygacyjnych,
5.3 Budowanie świadomości ekologicznej.
Cel strategiczny 6 ZAKTYWIZOWANI MIESZKAŃCY
6.1 Zintegrowane i aktywne społeczeństwo,
6.2 Wysoka jakość usług.
W poniższych podrozdziałach szczegółowo porównano zapisy ujęte w Strategii Rozwoju
Gminy Zbrosławice na lata 2021-2030 z kierunkami rozwoju ujętymi w dokumentach szczebla
krajowego (rozdział 5.1), regionalnego (rozdział 5.2) i powiatowego (rozdział 5.3).

5.1. STRATEGIA ROZWOJU GMINY
A STRATEGIE KRAJOWE
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do
2030 r.) (SOR), przyjęta została uchwałą M.P. 2017 poz. 260 przez Radę Ministrów dnia
14 lutego 2017 r. Celem głównym wskazanym w niniejszym dokumencie jest: „Tworzenie
warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności
w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym”. Dążąc do
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realizacji celu głównego wyszczególniono trzy cele szczegółowe, z kolei podzielone na obszary
i cele realizacji działań.
Tabela 4. Strategia Rozwoju Gminy Zbrosławice a Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą
do 2030 r.) (źródło: opracowanie własne).

SOR – cele
szczegółowe

1.Trwały wzrost gospodarczy oparty o wiedzę,
dane
i
doskonałość
organizacyjną.
Obszary-cele realizacji
działań
Reindustrializacja
Wzrost zdolności
polskiego przemysłu do
sprostania globalnej
konkurencji
Rozwój innowacyjnych
firm
Zwiększenie
innowacyjności polskich
przedsiębiorstw na rynku
krajowym i rynkach
zagranicznych
Małe i średnie
przedsiębiorstwa
Przemiany strukturalne
sektora
Nowe formy działania
i współpracy
Nowoczesne instrumenty
wsparcia
Kapitał dla rozwoju
Trwałe zwiększenie
stopy inwestycji i ich
jakości w dłuższej
perspektywie, przy
większym wykorzystaniu
środków krajowych
Ekspansja zagraniczna
Zwiększenie
umiędzynarodowienia
polskiej gospodarki
Zwiększenie eksportu
towarów
zaawansowanych
technologicznie

Strategia Rozwoju Gminy Zbrosławice
CELE OPERACYJNE
DLA SZEŚCIU CELÓW STRATEGICZNYCH
1
NOWOCZES
NE I
ZRÓWNOWA
ŻONE
ROLNICTWO

2
PRZYJAZ
NA
ADMINIS
TRACJA

3 GMINA
ATRAKCYJ
NA
GOSPODAR
CZO

4 GMINA
ATRAKCYJ
NA
TURYSTYCZ
NIE

5 WYSOKA
JAKOŚĆ
ŚRODOWIS
KA
NATURALN
EGO

6
ZAKTYWIZ
OWANI
MIESZKAŃ
CY

1

2

3

4

5

6

1.1, 1.2

2.2, 2.3

3.1, 3.3

5.1

6.1, 6.2

1.1

2.2, 2.3

3.1,

5.1

6.1

1.1, 1.2

2.2, 2.3

3.1, 3.3

4.1, 4.2

5.1

6.1, 6.2

1.1, 1.2

2.3

3.1, 3.3

4.1, 4.2

5.1

6.1, 6.2

1.1, 1.2

2.2, 2.3

3.1, 3.2,
3.3

4.1, 4.2

5.1
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SOR – cele
szczegółowe

2.Rozwój społecznie
wrażliwy i terytorialnie
zrównoważony.
Obszary-cele realizacji
działań
Spójność społeczna
Poprawa dostępności
usług świadczonych w
odpowiedzi na wyzwania
demograficzne
Wzrost i poprawa
wykorzystania potencjału
kapitału ludzkiego na
rynku pracy
Rozwój zrównoważony
terytorialnie
Zrównoważony rozwój
kraju wykorzystujący
indywidualne potencjały
endogeniczne
poszczególnych
terytoriów
Wzmacnianie
regionalnych przewag
konkurencyjnych w
oparciu o specjalizacje
gospodarcze i nowe nisze
rynkowe
Podniesienie
skuteczności i jakości
wdrażania polityk
ukierunkowanych
terytorialnie na
wszystkich szczeblach
zarządzania
3.Skuteczne państwo
i instytucje służące
wzrostowi oraz
włączeniu społecznemu
i gospodarczemu.
Obszary-cele realizacji
działań
Prawo w służbie
obywatelom i
gospodarce
Uproszczenie prawa
zapewniające lepsze
warunki dla działalności
gospodarczej i realizacji
potrzeb obywateli

Strategia Rozwoju Gminy Zbrosławice
CELE OPERACYJNE
DLA SZEŚCIU CELÓW STRATEGICZNYCH
1
NOWOCZES
NE I
ZRÓWNOWA
ŻONE
ROLNICTWO

2
PRZYJAZ
NA
ADMINIS
TRACJA

3 GMINA
ATRAKCYJ
NA
GOSPODAR
CZO

4 GMINA
ATRAKCYJ
NA
TURYSTYCZ
NIE

5 WYSOKA
JAKOŚĆ
ŚRODOWIS
KA
NATURALN
EGO

6
ZAKTYWIZ
OWANI
MIESZKAŃ
CY

1

2

3

4

5

6

1.2

2.1, 2.2,
2.3

3.1, 3.2,
3.3

4.1, 4.2

5.3

6.1, 6.2

1.1, 1.2

2.1, 2.2,
2.3

3.1, 3.3

4.1, 4.2

5.1, 5.2,
5.3

6.1, 6.2

2.1, 2.3

3.1,
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SOR – cele
szczegółowe

Instytucje
prorozwojowe
i strategiczne
zarządzanie rozwojem
Inkluzywne i skuteczne
instytucje publiczne –
dostępne i otwarte dla
obywateli oraz
przedsiębiorców
Budowa zintegrowanego
systemu planowania
społeczno-gospodarczego
i przestrzennego
E-państwo
Cyfrowe państwo
usługowe
Finanse publiczne
Stabilne, efektywne
i zrównoważone finanse
publiczne
Efektywność
wykorzystania środków
UE
Wykorzystanie środków
z budżetu Unii
Europejskiej w sposób
przekładający się na
trwałe efekty rozwojowe

Strategia Rozwoju Gminy Zbrosławice
CELE OPERACYJNE
DLA SZEŚCIU CELÓW STRATEGICZNYCH
1
NOWOCZES
NE I
ZRÓWNOWA
ŻONE
ROLNICTWO

2
PRZYJAZ
NA
ADMINIS
TRACJA

3 GMINA
ATRAKCYJ
NA
GOSPODAR
CZO

4 GMINA
ATRAKCYJ
NA
TURYSTYCZ
NIE

5 WYSOKA
JAKOŚĆ
ŚRODOWIS
KA
NATURALN
EGO

6
ZAKTYWIZ
OWANI
MIESZKAŃ
CY

1

2

3

4

5

6

2.1

3.1

4.1

5.1, 5.2,
5.3

6.1, 6.2

2.1, 2.2,
2.3

3.1, 3.3

4.1, 4.2

2.3

3.1, 3.2,
3.3

4.1, 4.2

5.1, 5.2,
5.3

6.1, 6.2

2.1

1.1, 1.2

Strategia Rozwoju Gminy Zbrosławice na lata 2021-2030 wypełnia cele przedstawione w SOR
poprzez implementację działań na rzecz odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju
opartych na współpracy i partnerstwie mieszkańców, władz i sektora przedsiębiorstw. Ponadto,
kierunki określone dla gminy wpisują się w założenia projektu strategicznego SOR,
a mianowicie „Mapy drogowej w zakresie transformacji w kierunku gospodarki o zamkniętym
obiegu”, czyli dokumentu zawierającego zestaw narzędzi dających możliwość wdrożenia w
kraju nowego modelu gospodarczego, opartego na zrównoważonej produkcji i konsumpcji.
Strategia gminy podkreśla wagę inwestycji w zakresie gospodarki cyrkularnej, uregulowaniu
gospodarki odpadami i efektywnego zarządzania zasobami. Wprowadzenie przytaczanego
modelu wpłynie pozytywnie na konkurencyjność przedsiębiorstw oraz ograniczenie
zanieczyszczenia środowiska.
W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w Celu 1. Zrównoważony rozwój kraju
wykorzystujący indywidualne potencjały poszczególnych terytoriów zostały wskazane
kluczowe obszary problemowe z punktu widzenia rozwoju kraju. Do takich obszarów
zaliczono:
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• miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze,
• obszary zagrożone trwałą marginalizacją,
• Śląsk i wschodnia Polska.
Dla powyższych obszarów dedykowano programy wsparcia. Z punktu widzenia
województwa śląskiego, szczególnie dla Gminy Zbrosławice istotna będzie realizacja
Programu dla Śląska, który ma na celu zmianę profilu gospodarczego regionu, także
z wykorzystaniem procesów sprawiedliwej transformacji poprzez stopniowe wypieranie
charakterystycznych dla tego regionu sektorów gospodarki, takich jak górnictwo
i hutnictwo, zastępowanie tych gałęzi przemysłu nowymi przedsięwzięciami w sektorach
bardziej produktywnych, innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie. Zakłada się, że
po 2020 roku nastąpi pełne wdrożenie Programu dla Śląska połączone z rządowymi
programami restrukturyzacyjnymi, programami rozbudowy i modernizacji, zintegrowanej
polityki miejskiej, przemysłowej, innowacyjności i kształtowania zasobów ludzkich.
W planach jest wprowadzenie dodatkowych instrumentów związanych z dostosowaniem
krajowych programów operacyjnych do celów Programu dla Śląska, w szczególności
w obszarze promocji inwestycji oraz innowacyjności.
Zapisy SOR zostały uszczegółowione w dokumencie „Krajowa Strategia Rozwoju
Regionalnego 2030”, która kładzie nacisk na zrównoważony rozwój terytorium całego kraju
poprzez zmniejszanie dysproporcji w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów
miejskich, jak i wiejskich. Wsparcie będzie skupione na obszarach zmagających się
z trudnościami adaptacyjnymi i restrukturyzacyjnymi.
W KSRR 2030 wskazane zostały Obszary Strategicznej Interwencji, które będą
wspierane z poziomu kraju i regionu za pomocą specjalnie dedykowanych instrumentów,
tj.: miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze i obszary zagrożone trwałą
marginalizacją oraz OSI wymagające ukierunkowanego wsparcia z poziomu kraju, w tym Śląsk
(Program dla Śląska).
OSI wyznaczone w ww. dokumencie, które są istotne dla województwa śląskiego to:
• Śląsk,
• miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze, (miasta powiększające dystans
rozwojowy),
• obszary zagrożone trwałą marginalizacją.
Zgodnie z zapisami KSRR 2030 dla OSI wyznaczonych przez region przeznaczone
będzie wsparcie zaprogramowane z poziomu regionalnego, z możliwym komplementarnym
wsparciem z poziomu krajowego w ramach kontraktu programowego i kontraktów
sektorowych oraz porozumień terytorialnych.
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Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, przyjęta przez Radę Ministrów
z dnia 13 grudnia 2011 r., jednak zgodnie z ustawą z dnia 15.07.2020 (Dz. U. z 2020 r. poz.
1378) została ona uchylona. Był to istotny dokument szczebla krajowego, z punktu widzenia
zagospodarowania przestrzennego. W przyszłości zostanie ona zastąpiona koncepcją rozwoju
kraju.
Tabela 5.Strategia Rozwoju Gminy Zbrosławice a Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (źródło:
opracowanie własne).

Strategia Rozwoju Gminy Zbrosławice
CELE OPERACYJNE
DLA SZEŚCIU CELÓW STRATEGICZNYCH

KPZK – cele

1
NOWOCZES
NE I
ZRÓWNOW
AŻONE
ROLNICTW
O

1
1.Podwyższenie
konkurencyjności głównych
ośrodków miejskich Polski w
przestrzeni europejskiej przy
zachowaniu policentrycznej
struktury systemu osadniczego
sprzyjającego spójności.
2.Poprawa spójności
wewnętrznej i terytorialne
równoważenie rozwoju kraju
poprzez m.in. wielofunkcyjny
rozwój obszarów wiejskich
oraz wykorzystanie potencjału
wewnętrznego wszystkich
terytoriów.
3.Poprawa dostępności
terytorialnej kraju poprzez
rozwijanie infrastruktury
transportowej i
telekomunikacyjnej.
4.Kształtowanie struktur
przestrzennych wspierających
osiągnięcie i utrzymanie
wysokiej jakości środowiska
przyrodniczego i walorów
krajobrazowych Polski.
5.Zwiększenie odporności
struktury przestrzennej na
zagrożenia naturalne i utratę
bezpieczeństwa
energetycznego.
6.Przywrócenie i utrwalenie
ładu przestrzennego, m.in.
poprzez: budowę
zintegrowanego systemu
planowania społecznogospodarczego i
przestrzennego.

2
PRZYJA
ZNA
ADMINI
STRACJ
A

3 GMINA
ATRAKCYJ
NA
GOSPODAR
CZO

4 GMINA
ATRAKCYJ
NA
TURYSTYC
ZNIE

2

3

2.2, 2.3

3.1

2.1, 2.2,
2.3

3.1, 3.3

4.1, 4.2

2.1

3.3

4.1

1.1, 1.2

2.2, 2.3

3.3

4.1, 4.2

1.1, 1.2

2.3

3.1, 3.3

1.1, 1.2

2.1, 2.2,
2.3

3.1, 3.3

1.1, 1.2
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4

5 WYSOKA
JAKOŚĆ
ŚRODOWI
SKA
NATURAL
NEGO

5

6
ZAKTYWI
ZOWANI
MIESZKA
ŃCY

6

5.1, 5.3

5.1, 5.2,
5.3

6.1, 6.2

5.1, 5.2,
5.3

6.1, 6.2

5.1, 5.2,
5.3

4.1, 4.2

5.1, 5.2,
5.3
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Celem strategicznym w niniejszym dokumencie jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju
i jej terytorialnie zróżnicowanych potencjałów rozwojowych dla osiągania ogólnych celów
rozwojowych. Wskazano sześć głównych celów polityki przestrzennego zagospodarowania
kraju. Strategia Rozwoju Gminy Zbrosławice wpisuje się w główne założenia koncepcji
z uwagi na działania dotyczące ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu, ale także
z uwagi na kwestie gospodarcze obszaru i dążenie do wzrostu przedsiębiorczości na terenie
gminy poprzez wykorzystywanie potencjałów endogenicznych.
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r. została przyjęta przez Radę
Ministrów 24 września 2019 r. Celem głównym krajowej polityki transportowej jest
zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu
i efektywności sektora transportowego.
Tabela 6. Strategia Rozwoju Gminy Zbrosławice a Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r.
(źródło: opracowanie własne).

Strategia Rozwoju Gminy Zbrosławice
CELE OPERACYJNE
DLA SZEŚCIU CELÓW STRATEGICZNYCH

SZRT
kierunki
interwencji

Budowa
zintegrowanej,
wzajemnie
powiązanej sieci
transportowej
służącej
konkurencyjnej
gospodarce
Poprawa sposobu
organizacji i
zarządzania
systemem
transportowym
Zmiany w
indywidualnej i
zbiorowej
mobilności
Poprawa
bezpieczeństwa
uczestników ruchu
oraz przewożonych
towarów
Ograniczanie
negatywnego
wpływu transportu
na środowisko
Poprawa
efektywności
wykorzystania

1
NOWOCZES
NE I
ZRÓWNOW
AŻONE
ROLNICTW
O

2
PRZYJAZ
NA
ADMINIS
TRACJA

3 GMINA
ATRAKCYJ
NA
GOSPODAR
CZO

4 GMINA
ATRAKCYJ
NA
TURYSTYC
ZNIE

5 WYSOKA
JAKOŚĆ
ŚRODOWIS
KA
NATURAL
NEGO

6
ZAKTYWI
ZOWANI
MIESZKAŃ
CY

1

2

3

4

5

6

1.1, 1.2

2.2, 2.3

3.2

4.1

1.1, 1.2

2.2, 2.3

3.2

4.1

1.1, 1.2

2.2, 2.3

3.2

4.1

2.2, 2.3

3.2

2.2, 2.3

3.2

2.2, 2.3

3.2
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5.1

5.1, 5.3
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publicznych
środków na
przedsięwzięcia
transportowe.

Realizację omawianego dokumentu ujęto w ramach sześciu kierunków interwencji
obejmujących wszystkie gałęzie transportu. Strategia rozwoju gminy wpisuje się
w proponowane kierunki poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej,
polepszanie jakości środków transportu zbiorowego i wdrażanie innowacji m.in. w zakresie
zwiększania odporności na zmiany klimatu oraz minimalizacji presji na środowisko.

5.2. STRATEGIA ROZWOJU GMINY
A STRATEGIE REGIONALNE
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ jest dokumentem
przyjętym przez Sejmik Województwa Śląskiego dnia 29 sierpnia 2016 r., w którym jako wizję
określono „Województwo śląskie będzie regionem o nowoczesnej gospodarce,
wykorzystującym kreatywność jego mieszkańców i wzmacniającym istniejące potencjały
gospodarcze i środowiskowe, zapewniającym równość życiowych i rozwojowych szans przy
poszanowaniu zasady zrównoważonego i trwałego rozwoju”.
Tabela 7. Strategia Rozwoju Gminy Zbrosławice a Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+
(źródło: opracowanie własne).

Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego
Województwa
Śląskiego 2020+
cele
1. NOWOCZESNA
GOSPODARKA –
promocja
gospodarczego wzrostu
i innowacji
2. SZANSE
ROZWOJOWE
MIESZKAŃCÓW –
zapewnienie
mieszkańcom dostępu
do usług publicznych
3. PRZESTRZEŃ –
zrównoważone
wykorzystywanie
zasobów środowiska
naturalnego i
kulturowego
4. RELACJE Z
OTOCZENIEM –
infrastrukturalne
powiązania regionu

Strategia Rozwoju Gminy Zbrosławice
CELE OPERACYJNE
DLA SZEŚCIU CELÓW STRATEGICZNYCH
1
NOWOCZESN
EI
ZRÓWNOWA
ŻONE
ROLNICTWO

2
PRZYJAZ
NA
ADMINIS
TRACJA

3 GMINA
ATRAKCYJN
A
GOSPODAR
CZO

4 GMINA
ATRAKCYJN
A
TURYSTYCZ
NIE

5 WYSOKA
JAKOŚĆ
ŚRODOWIS
KA
NATURALN
EGO

6
ZAKTYWIZ
OWANI
MIESZKAŃ
CY

1

2

3

4

5

6

1.1, 1.2

2.2, 2.3

3.3

2.1, 2.2,
2.3

3.2

1.1, 1.2

2.2, 2.3

3.1, 3.2, 3.3
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4.1, 4.2

6.1, 6.2

4.1, 4.2

5.1, 5.2, 5.3

4.1, 4.2

5.1, 5.2, 5.3

6.1
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Strategia Rozwoju Gminy Zbrosławice na lata 2021-2030 określa działania z zakresu
polepszenia usług publicznych w gminie, podejmowania inwestycji na rzecz przestrzeni
publicznych, turystycznych i zachowania dziedzictwa kulturowego, a także promuje
rozbudowę komunikacji i infrastruktury z wykorzystaniem nowoczesnych technologii ze
szczególnym uwzględnieniem zasad adaptacji do zmian klimatu.
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” - Zielone Śląskie. Uchwała
Sejmiku Województwa Śląskiego nr VI/24/1/2020 z dnia 19 października 2020 r.
Tabela 8. Strategia Rozwoju Gminy Zbrosławice a Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” - Zielone Śląskie
(źródło: opracowanie własne).

Strategia Rozwoju
Województwa
Śląskiego „Śląskie
2030” - Zielone
Śląskie – cele
operacyjne
A.1. Konkurencyjna
gospodarka
A.2. Innowacyjna
gospodarka
A.3. Silna lokalna
przedsiębiorczość
B.1. Wysoka jakość
usług społecznych, w
tym zdrowotnych
B.2. Aktywny
mieszkaniec
B.3. Atrakcyjny i
efektywny system
edukacji i nauki
C.1. Wysoka jakość
środowiska
C.2. Efektywna
infrastruktura
C.3. Atrakcyjne warunki
zamieszkania,
kompleksowa
rewitalizacja,
zapobieganie
i dostosowanie do zmian
klimatu
D.1. Zrównoważony
rozwój terytorialny
D.2. Aktywna
współpraca z
otoczeniem i
kreowanie silnej marki
regionu
D.3. Nowoczesna
administracja publiczna

Strategia Rozwoju Gminy Zbrosławice
CELE OPERACYJNE
DLA SZEŚCIU CELÓW STRATEGICZNYCH
1
NOWOCZES
NE I
ZRÓWNOWA
ŻONE
ROLNICTWO

2
PRZYJAZ
NA
ADMINIS
TRACJA

3 GMINA
ATRAKCYJN
A
GOSPODAR
CZO

4 GMINA
ATRAKCYJN
A
TURYSTYCZ
NIE

5 WYSOKA
JAKOŚĆ
ŚRODOWIS
KA
NATURALN
EGO

6
ZAKTYWIZ
OWANI
MIESZKAŃ
CY

1

2

3

4

5

6

3.1, 3.3
2.2, 2.3

3.1, 3.3
3.1, 3.3

2.2, 2.3

6.1, 6.2
6.1
6.2
5.1, 5.2,
5.3

1.1, 1.2
1.1, 1.2

2.1, 2.3

3.1, 3.2, 3.3

4.1

5.1, 5.2

6.1, 6.2

1.1, 1.2

2.1

3.2

4.1, 4.2

5.1, 5.2,
5.3

6.1, 6.2

1.1, 1.2

2.1, 2.2,
2.3

3.1, 3.3

4.1, 4.2

5.1, 5.2,
5.3

6.1, 6.2

2.2

3.1, 3.3

4.2

2.1, 2.2,
2.3
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Strategia Rozwoju Gminy Zbrosławice na lata 2021-2030 wpisuje się w cele operacyjne ujęte
w Strategii województwa. Najistotniejsze z nich to poprawa jakości życia mieszkańców
poprzez zwiększenie dostępności do usług oświatowych, czy inwestycji z zakresu zielonej
i niebieskiej infrastruktury. Kolejną, znaczącą kwestią łączącą oba dokumenty jest zwiększenie
aktywności podmiotów gospodarczych, poprzez wprowadzenie działań zwiększających ich
konkurencyjność. Dodatkowo proponuje się poprawę sprawności zarządzania, zacieśnienie
współpracy między mieszkańcami i władzami, a także sfery przedsiębiorstw, co umożliwi
osiągnięcie efektu synergii w rozwoju gminy.
„Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego 2030 - Inteligentne Śląskie”
została przyjęta uchwałą nr 1554/246/VI/2021w dniu 30 czerwca br. przez Zarząd
Województwa.
Tabela 9. Strategia Rozwoju Gminy Zbrosławice a „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego 2030 Inteligentne Śląskie” (źródło: opracowanie własne).

Regionalna Strategia
Innowacji Województwa
Śląskiego 2030 – Cele
szczegółowe RSI

Strategia Rozwoju Gminy Zbrosławice
CELE OPERACYJNE
DLA SZEŚCIU CELÓW STRATEGICZNYCH
1
NOWOCZES
NE I
ZRÓWNOW
AŻONE
ROLNICTW
O

2
PRZYJAZ
NA
ADMINIS
TRACJA

3 GMINA
ATRAKCYJ
NA
GOSPODAR
CZO

4 GMINA
ATRAKCYJ
NA
TURYSTYC
ZNIE

5 WYSOKA
JAKOŚĆ
ŚRODOWIS
KA
NATURAL
NEGO

6
ZAKTYWI
ZOWANI
MIESZKA
ŃCY

1

2

3

4

5

6

C1. Zwiększenie
zdolności podmiotów
regionalnego ekosystemu
innowacji do generowania
i wdrażania innowacji oraz
nowoczesnych rozwiązań
technologicznych
C2. Zapewnienie
inkluzywnej transformacji
cyfrowej w gospodarce
i społeczeństwie regionu
C3. Wspieranie
konkurencyjności i skutecznej
transformacji podmiotów
regionalnego ekosystemu
innowacji w kierunku
krajowych i
międzynarodowych czempion
ów
C4. Rozwijanie
kompetencji pracowników
i podmiotów regionalnego
ekosystemu innowacji na
rzecz inteligentnych
specjalizacji, transformacji
cyfrowej i
innowacyjnej przedsiębiorczo
ści

3.1, 3.2

3.1, 3.2

3.1, 3.2

3.1, 3.2
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Wskazane w RSI LORIS 2030 kierunki rozwoju koncentrują się przede wszystkim na
zwiększeniu społeczno-gospodarczego potencjału zarówno do tworzenia jak i chłonięcia
innowacji. Strategia Rozwoju Gminy Zbrosławice na lata 2021-2030 uwzględnia działania
z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, poprzez m.in. utworzenie oferty inwestycyjnej
kierowanej do inwestorów krajowych i zagranicznych, czy też pobudzenie sfery
przedsiębiorstw do wspólnego działania, co może wpłynąć na poziom innowacyjności sektora
gospodarczego.
Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w Województwie Śląskim na lata 2018-2021
został przyjęty uchwałą nr V/50/14/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 marca
2018 r.
Tabela 10. Strategia Rozwoju Gminy Zbrosławice a Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w Województwie Śląskim na
lata 2018-2021 (źródło: opracowanie własne).

Strategia Rozwoju Gminy Zbrosławice
CELE OPERACYJNE
DLA SZEŚCIU CELÓW STRATEGICZNYCH
1
NOWOCZESN
EI
ZRÓWNOWA
ŻONE
ROLNICTWO

2
PRZYJAZ
NA
ADMINIS
TRACJA

3 GMINA
ATRAKCYJN
A
GOSPODARC
ZO

4 GMINA
ATRAKCYJN
A
TURYSTYCZ
NIE

5 WYSOKA
JAKOŚĆ
ŚRODOWISK
A
NATURALNE
GO

6
ZAKTYWIZ
OWANI
MIESZKAŃ
CY

1

2

3

4

5

6

Cel strategiczny I Zachowanie
dziedzictwa
kulturowego i
włączenie go w
procesy
gospodarcze
Cel strategiczny II
– Kształtowanie
pozytywnych
postaw
społeczeństwa
wobec
dziedzictwa
kulturowego
regionu

4.1, 4.2

4.1, 4.2

Strategia Rozwoju Gminy Zbrosławice na lata 2021-2030 uwzględnia działania dotyczące sfery
dziedzictwa kulturowego i rekomenduje działania gwarantujące ochronę zabytków jak również
unikalnych obszarów kulturowych na jej terenie. Promuje także kształtowanie nowych struktur
przestrzennych w sposób harmonijny i umożliwiający ochronę dziedzictwa i krajobrazu
kulturowego.
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5.3. STRATEGIA ROZWOJU GMINY
A STRATEGIE POWIATOWE
Strategia Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 przyjęta
nr 323/1635/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z 14 września 2010 roku.

uchwałą

Tabela 11. Strategia Rozwoju Gminy Zbrosławice a Strategia Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022
(źródło: opracowanie własne).

Strategia Rozwoju
Powiatu
Tarnogórskiego do
roku 2022 - cele
strategiczne
i horyzontalne
C 1. Poprawa
atrakcyjności inwestycyj
nej na rzecz wzrostu
zatrudnienia
C 2.
Pobudzanie rozwoju
lokalnej przedsiębiorczo
ści
C 3.
Podnoszenie poziomu b
ezpieczeństwa
publicznego
i społecznego
C 4. Dostosowanie
oferty kształcenia
zawodowego do potrzeb
lokalnego rynku pracy
C 5. Podniesienie
jakości i zwiększenie
dostępności usług
medycznych
C 6.
Integrowanie aktywnośc
i kulturalnych
C 7. Doskonalenia
jakości i poprawa
sprawności zarządzania
Powiatem
C 8. Posiadanie
dobrych połączeń
komunikacyjnych
C 9. Stworzenie
nowoczesnej oferty
turystycznej
C 10. Poprawa
atrakcyjności oferty
rekreacyjnej
CH1. Skuteczna
promocja

Strategia Rozwoju Gminy Zbrosławice
CELE OPERACYJNE
DLA SZEŚCIU CELÓW STRATEGICZNYCH
1
NOWOCZES
NE I
ZRÓWNOWA
ŻONE
ROLNICTWO

2
PRZYJAZ
NA
ADMINIS
TRACJA

3 GMINA
ATRAKCYJN
A
GOSPODAR
CZO

4 GMINA
ATRAKCYJN
A
TURYSTYCZ
NIE

5 WYSOKA
JAKOŚĆ
ŚRODOWIS
KA
NATURALN
EGO

6
ZAKTYWIZ
OWANI
MIESZKAŃ
CY

1

2

3

4

5

6

3.1, 3.3

2.2, 2.3

3.1, 3.3

2.1, 2.2,
2.3

3.1, 3.3

6.1

6.2

6.1

4.2

2.2, 2.3

3.1, 3.3

2.2, 2.3

3.2

2.2, 2.3

2.2, 2.3

4.1,

4.1, 4.2

3.2

4.1, 4.2

3.1, 3.3

4.2
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Strategia Rozwoju
Powiatu
Tarnogórskiego do
roku 2022 - cele
strategiczne
i horyzontalne
CH2. Współpraca
wielopodmiotowa
CH3. Poprawa
warunków
ekologicznych

Strategia Rozwoju Gminy Zbrosławice
CELE OPERACYJNE
DLA SZEŚCIU CELÓW STRATEGICZNYCH
1
NOWOCZES
NE I
ZRÓWNOWA
ŻONE
ROLNICTWO

2
PRZYJAZ
NA
ADMINIS
TRACJA

3 GMINA
ATRAKCYJN
A
GOSPODAR
CZO

4 GMINA
ATRAKCYJN
A
TURYSTYCZ
NIE

5 WYSOKA
JAKOŚĆ
ŚRODOWIS
KA
NATURALN
EGO

6
ZAKTYWIZ
OWANI
MIESZKAŃ
CY

1

2

3

4

5

6

2.2, 2.3

3.1
4.1, 4.2

5.1, 5.2,
5.3

1.1, 1.2

Podsumowując, analiza dokumentów wykazała, że opracowana Strategia Rozwoju
Gminy Zbrosławice na lata 2021-2030 jest spójna z celami wskazanymi w dokumentach
krajowych, regionalnych i powiatowych.

6. OCZEKIWANE REZULTATY
PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, W TYM W
WYMIARZE PRZESTRZENNYM ORAZ
WSKAŹNIKI ICH OSIĄGNIĘCIA
Strategia Rozwoju Gminy Zbrosławice na lata 2021-2030 skupia się na wyzwaniach
i działaniach istotnych dla gminy. Gmina Zbrosławice będzie jednostką posiadającą dogodne
warunki do zaspokojenia potrzeb kluczowych interesariuszy. Będzie gminą atrakcyjną zarówno
dla obecnych, jak i potencjalnych inwestorów, przedsiębiorców i mieszkańców. W wyniku
realizacji założeń dokumentu Gmina Zbrosławice stanie się miejscem o wysokiej jakości
warunków do życia dla jej mieszkańców, a jej konkurencyjność pozwoli na dynamiczny rozwój
społeczno-gospodarczy. Gmina Zbrosławice będzie podejmować aktywne działania dotyczące
adaptacji i przystosowania do zmian klimatu. Podjęcie tego typu wyzwań pozytywnie wpłynie
na środowisko przyrodnicze, w tym bezpieczeństwo i życie zwierząt czy estetykę przestrzeni.
Efekty te zostaną osiągnięte, także dzięki odpowiedniemu gospodarowaniu przestrzenią.
Realizacji strategicznych założeń pozwoli Gminie Zbrosławice aktywnie przeciwdziałać
negatywnym skutkom wynikającym ze zmian demograficznych zachodzących w gminie.
Poprawa jakości życia i wysoki poziom wspólnoty między gminą, przedsiębiorcami oraz jej
mieszkańcami pozwoli budować społeczeństwo oparte na wzajemnych potrzebach i poczuciu
wspólnoty. Działania te przyczynią się do efektywnego zarządzania Gminą Zbrosławice oraz
budowania współpracy między różnymi podmiotami i jednostkami.
Oczekiwane rezultaty realizacji poszczególnych celów strategicznych i wskaźników ich
realizacji (z uwzględnieniem przestrzennych) zawiera poniższa tabela.
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Tabela 12. Oczekiwane rezultaty realizacji celów strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Zbrosławice na lata 2021-2030
i wskaźniki ich osiągnięcia (źródło: opracowanie własne).

CELE
STRATEGICZ
NE

OCZEKIWANE
REZULTATY

WSKAŹNIKI
REALIZACJI
1. Długość sieci melioracyjnej;
2. Ilość zbiorników
retencyjnych;
3. Ilość działań podejmowanych
na rzecz zrównoważonego
rolnictwa;
4. Ilość kampanii edukacyjnych
na rzecz zrównoważonego
rolnictwa

1.

1. NOWOCZESNE
I
ZRÓWNOWAŻON
E ROLNICTWO

1. Gmina Zbrosławice jest gminą
o dobrze rozwiniętej sieci
melioracyjnej;
2. Gmina Zbrosławice jest gminą
o dobrze rozwiniętej sieci
infrastruktury retencyjnej;
3. Gmina Zbrosławice jest gminą
charakteryzującą
się
zrównoważonym rolnictwem;
4. Gmina Zbrosławice jest gminą
edukującą
mieszkańców
w
zakresie ekologicznego rolnictwa.

1.

1.

2.

3.

4.
2. PRZYJAZNA
ADMINISTRACJA
5.

6.

Gmina Zbrosławice jest gminą
posiadającą nowoczesne i
energooszczędne budynki
użyteczności publicznej;
Gmina Zbrosławice jest gminą
posiadającą budynki
użyteczności publicznej o wielu
funkcjach społecznych;
Gmina Zbrosławice jest gminą
o wysokim stopniu wdrożenia
e-usług;
Gmina Zbrosławice jest gminą
aktywnie pozyskującą środki
zewnętrzne;
Gmina Zbrosławice jest gminą
realizującą inwestycje w formule
Partnerstwa PublicznoPrywatnego;
Gmina Zbrosławice jest gminą
prowadzącą sprawne procesy
planistyczne.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

1.
2.

3.

3. GMINA
ATRAKCYJNA
GOSPODARCZO

4.

5.

6.

Gmina Zbrosławice jest gminą
o rosnącej ilości przedsiębiorstw;
Gmina Zbrosławice jest gminą
wspierającą przedsiębiorstwa we
wczesnym stadium rozwoju;
Gmina Zbrosławice jest gminą
bogatą w atrakcyjne tereny
inwestycyjne
o
wysokim
poziomie
skomunikowania;
Gmina
Zbrosławice
jest
obszarem, na którym chętnie
inwestują nowi Inwestorzy;
Gmina Zbrosławice jest gminą
dbającą o wzrost innowacyjności
przedsiębiorstw działających na
terenie Gminy;
Gmina Zbrosławice posiada
wysoki poziom bezpieczeństwa
na
nowoczesnych
drogach
gminnych wysokiej jakości;
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1.

2.

3.

4.

5.

6.
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NY TREND

2.
3.

Dodatnia
zmiana
Wzrost
Wzrost

4.

Wzrost

Liczba wybudowanych/
przebudowanych/
zmodernizowanych
budynków użyteczności
publicznej;
Ilość budynków
użyteczności publicznej
wyposażonych w
Odnawialne Źródła Energii;
Ilość funkcji spełnianych
przez budynek użyteczności
publicznej;
Liczba e-usług oferowanych
przez administrację gminną;
Liczba inwestycji
współfinansowanych ze
środków zewnętrznych;
Liczba inwestycji
realizowanych w formule
partnerstwa publicznoprywatnego;
Obszar pokryty
Miejscowym Planem
Zagospodarowania
Przestrzennego

1.

Dodatnia
zmiana

2.

Wzrost

3.

Dodatnia
zmiana

4.

Dodatnia
zmiana

5.

Dodatnia
zmiana

6.

Dodatnia
zmiana

7.

Dodatnia
zmiana

Liczba
przedsiębiorstw
korzystających z oferty
inwestycyjnej gminy;
Liczba
przypadków
współpracy gminy z innymi
podmiotami
celem
tworzenia wspólnej oferty
gospodarczej;
Liczba
inicjatyw
podejmowanych na rzecz
wsparcia przedsiębiorstw we
wczesnym stadium rozwoju;
Liczba
prowadzonych
programów akceleracyjnych
na rzecz MŚP;
Ilość
przedsiębiorstw
działających na terenie
gminy;
Ilość
przedsiębiorstw
działających na terenie
gminy z udziałem kapitału
zagranicznego;

1.

Dodatnia
zmiana

2.

Dodatnia
zmiana

3.

Dodatnia
zmiana

4.

Dodatnia
zmiana

5.

Wzrost

6.

Wzrost

7.

Dodatnia
zmiana
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CELE
STRATEGICZ
NE

WSKAŹNIKI
REALIZACJI

OCZEKIWANE
REZULTATY
7.
8.

9.

Gmina Zbrosławice jest gminą
wspierającą transport zbiorowy;
Gmina Zbrosławice jest gminą
dbającą
o
rozwój
elektromobilności;
Gmina Zbrosławice jest gminą
zaangażowaną
w
proces
sprawiedliwej transformacji

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.

1.
2.

3.

4. GMINA
ATRAKCYJNA
TURYSTYCZNIE

4.

5.

6.

1.

2.
5. WYSOKA
JAKOŚĆ
ŚRODOWISKA
NATURALNEGO

3.

4.

5.

Gmina Zbrosławice jest gminą
rozwijającą turystykę konną;
Gmina Zbrosławice jest gminą
o
wysokim
potencjale
turystycznym, postrzeganą jako
atrakcyjne miejsce rekreacji w
regionie;
Gmina Zbrosławice posiada
atrakcyjną
infrastrukturę
sportową i turystyczną;
Gmina
Zbrosławice
jest
miejscem
gminą
wysokim
napływie turystów;
Gmina Zbrosławice realizuje
bogatą i popularną ofertę
kulturalną, współtworzoną przez
mieszkańców;
Gmina Zbrosławice posiada
rozbudowaną
sieć
szlaków
turystycznych
i rowerowych.

1.

Gmina Zbrosławice to gmina
dbająca o jakość powietrza
wspólnie
z mieszkańcami;
Gmina Zbrosławice jest gminą
aktywnie
przeciwdziałającą
skutkom kryzysu klimatycznego
Gmina Zbrosławice jest gminą
o wysokim poziomie dostępu do
sieci
kanalizacyjnej
i
wodociągowej;
Gmina Zbrosławice jest gminą
o wysokim poziomie dostępu do
sieci gazowej;
Gmina Zbrosławice to gmina
zamieszkana przez mieszkańców

1.
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2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

2.

3.

4.

5.

OCZEKIWA
NY TREND

Liczba
terenów
inwestycyjnych;
Poziom uzbrojenia terenów
inwestycyjnych w gminie;
Długość
wyremontowanych/przebud
owanych/rozbudowanych
dróg gminnych;
Długość tras transportu
publicznego;
Liczba
jednostek
niskoemisyjnych
taboru
gminnego;
Długość
ścieżek
rowerowych w gminie;
Liczba stacji ładowania
pojazdów elektrycznych
w gminie;
Liczba
działań
prowadzonych w zakresie
sprawiedliwej transformacji

8.

Długość szlaków konnych w
gminie;
Ilość wydarzeń kulturalnych
realizowanych w gminie;
Ilość kanałów
informujących
mieszkańców
o wydarzeniach
kulturalnych;
Liczba turystów
odwiedzających gminę;
Ilość inwestycji w
infrastrukturę turystycznorekreacyjną na terenie
gminy;
Liczba
atrakcji
turystycznych w gminie;
Liczba zmodernizowanych/
wybudowanych obiektów
sportowych w gminie;
Długość szlaków pieszych;
Długość
ścieżek
rowerowych.

1.

Ilość
działań
podejmowanych w zakresie
błękitno-zielonej
infrastruktury;
Liczba
kampanii
podnoszących świadomość
na temat poprawy jakości
powietrza;
Liczba
inicjatyw
wspierających ograniczenie
niskiej emisji;
Ilość działań edukacyjnych
dotyczących gospodarki o
obiegu zamkniętym;
Ilość
gospodarstw
domowych posiadających

1.

Wzrost

2.

Dodatnia
zmiana

3.

Dodatnia
zmiana

4.

Wzrost

5.

Wzrost

6.

Wzrost

9.

Dodatnia
zmiana
Dodatnia
zmiana

10. Dodatnia
zmiana
11. Dodatnia
zmiana
12. Dodatnia
zmiana
13. Dodatnia
zmiana
14. Dodatnia
zmiana

2.

Dodatnia
zmiana
Wzrost

3.

Wzrost

4.

Dodatnia
zmiana

5.

Wzrost

6.

Wzrost

7.

Dodatnia
zmiana

8.

Dodatnia
zmiana
Dodatnia
zmiana

9.
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CELE
STRATEGICZ
NE
6.

7.

8.

1.

2.
3.

4.

6.
ZAKTYWIZOWA
NI MIESZKAŃCY

WSKAŹNIKI
REALIZACJI

OCZEKIWANE
REZULTATY

5.

6.

7.

8.

o
wysokiej
świadomości
ekologicznej;
Gmina Zbrosławice jest gminą
umożliwiającą
rozwój
zrównoważonego osadnictwa;
Gmina Zbrosławice jest gminą
racjonalnie
gospodarującą
przestrzenią;
Inwestycje
mieszkaniowe
realizowane na obszarze gminy
wykorzystują
rozwiązania
ograniczające negatywny wpływ
na stan środowiska naturalnego.

dostęp
do
sieci
kanalizacyjnej;
6. Ilość
gospodarstw
domowych posiadających
dostęp
do
sieci
wodociągowej;
7. Ilość
gospodarstw
domowych korzystających z
przydomowych
oczyszczalni ścieków;
8. Ilość
gospodarstw
domowych posiadających
dostęp do sieci gazowej;
9. Ilość
gospodarstw
domowych wyposażonych w
Odnawialne Źródła Energii;
10. Obszar przeznaczony pod
inwestycje mieszkaniowe;
11. Ilość mieszkań w gminie
wykorzystujących
rozwiązania ekologiczne.

Gmina Zbrosławice jest gminą o
wysokim poczuciu wspólnoty
mieszkańców,
w
tym
międzypokoleniowej;
Mieszkańcy Gminy Zbrosławice
decydują o losie gminy;
Gmina Zbrosławice wspiera
mieszkańców
w
procesie
sprawiedliwej transformacji;
Gmina Zbrosławice posiada
wysokiej
jakości
zasób
nowoczesnych
mieszkań
komunalnych;
Gmina Zbrosławice posiada
wysokiej
jakości
zasób
budynków oświatowych.

1.

Gmina Zbrosławice posiada
wysokiej
jakości
zasób
infrastruktury
na
potrzeby
realizacji
oferty
opieki
społecznej
Gmina posiada infrastrukturę
opieki społecznej o wysokiej
jakości
Gmina Zbrosławice zapewnia
mobilność niepełnosprawnym
obywatelom
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7.

Wzrost

8.

Wzrost

9.

Wzrost

10. Dodatnia
zmiana
11. Dodatnia
zmiana

Ilość działań na rzecz
aktywizacji osób w wieku
50+
Ilość
prowadzonych
konsultacji społecznych;
Ilość inicjatyw społecznych
prowadzonych w zakresie
sprawiedliwej transformacji
Ilość
mieszkań
komunalnych
dostosowanych do potrzeb
osób niepełnosprawnych;
Ilość szkół na terenie gminy;
Ilość przedszkoli na terenie
gminy;
Stopień wykorzystani miejsc
w
placówkach
oświatowych.

1.

Wzrost

2.

Wzrost

3.

Wzrost

4.

Wzrost

5.

Wzrost

6.

Wzrost

7.

Wzrost

8.

Ilość DŚDS działających na
terenie Gminy

8.

Wzrost

9.

Ilość WTZ działających na
terenie Gminy

9.

Wzrost

2.
3.

4.

5.
6.
7.

10. Liczba
osób
niepełnosprawnych
korzystającej z oferty opieki
społecznej

10. Wzrost
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7. MODEL STRUKTURY
FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ
GMINY ZBROSŁAWICE
7.1. ROLA MODELU
Misja strategiczna Gminy Zbrosławice zakłada wykorzystanie jej potencjałów do aktywnego
rozwoju gospodarczego, kreując racjonalne możliwości zagospodarowania przestrzeni gminnej
z poszanowaniem jakości środowiska i uwzględnieniem potrzeb jej mieszkańców i gości.
Obszary gminy, zgodnie z wypracowanymi założeniami strategicznymi mają być miejscem
umożliwiającym realizację celów dostosowanych do specyfiki każdego z trzech obszarów
wskazanych w dokumencie diagnozy (za w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego) oraz zgodnie z wytyczonymi osiami rozwoju Gminy
wskazanymi w Rozdziale 7.4 niniejszej Strategii. Powyższe kierunki rozwoju struktury
funkcjonalno-przestrzennej Gminy Zbrosławice wprost wynikają zarówno z analizy aktualnej
sytuacji i trendów rozwojowych jednostki, potencjałów rozwoju zdiagnozowanych na etapie
prac w procesie opracowywania Strategii - w tym w toku praca partycypacyjnych a także
z europejskich trendów dotyczących rozwoju przestrzennego.
Poniższe wytyczne i rekomendacje dotyczące rozwoju przestrzennego Gminy Zbrosławice
opracowane zostały jako element strategii prowadzenia polityki przestrzennej na poziomie
lokalnym a ich sformułowanie ma zapewnić koordynację przestrzenną planowanych działań
z uwzględnieniem zagadnień środowiskowych i ładu przestrzennego. Cele opracowania
rekomendacji wraz z modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy to
w szczególności:
sformułowanie ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki
przestrzennej, czyli zasad wynikających z przyjętego modelu,
● ukierunkowanie działań do konkretnych obszarów i dopasowanie ich do potrzeb
i możliwości tych obszarów, czyli wskazanie w ramach strategii obszarów strategicznej
interwencji.
●

Punktem wyjścia do ich sformułowania jest obowiązujące na obszarze gminy studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przyjęte Uchwałą
Nr XXXXI/455/2018 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 27 czerwca 2018 r. a także wnioski
z przeprowadzonego procesu partycypacji społecznej i toczących się procesów planistycznych.
Model docelowej struktury funkcjonalno-przestrzennej Gminy Zbrosławice stanowi
zobrazowanie spodziewanych i zaplanowanych w Strategii gminy procesów rozwoju a także
ich wpływu na kształtowanie się struktur przestrzennych. Zobrazowanie tej części założeń
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strategicznych rozwoju Gminy Zbrosławice stanowi załącznik do niniejszej Strategii:
ZAŁĄCZNIK II: MODEL STRUKTURY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ
GMINY.

7.2. KLUCZOWE UWARUNKOWANIA
ROZWOJOWE GMINY ZBROSŁAWICE
Gmina Zbrosławice jest gminą wiejską, zlokalizowaną w środkowo-zachodniej części
województwa śląskiego, w powiecie tarnogórskim. Planując kierunki rozwoju przestrzennego
gminy należy wziąć pod uwagę w szczególności:
●

●

●
●
●

lokalizację gminy w województwie śląskim - regionie o bardzo wysokim potencjale
gospodarczym jednak opartym na działalności sektora wydobywczego jest
czynnikiem predestynującym go do objęcia transformacją gospodarczą,
funkcjonowanie gminy w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, co
znacznie wpływa na wszelkie aspekty funkcjonowania gminy (w szczególności
procesy gospodarcze i presję osadnictwa, z czego wynika konieczność rozpatrywania
bilansu potrzeb i zasobów gminy, na potrzeby budowania strategii, w tym
przestrzennych, nie jako obszaru ograniczonego do jej granic administracyjnych, ale
z uwzględnieniem tych relacji),
położenie gminy na ważnych w skali kraju szlakach komunikacyjnych,
szczególne walory przyrodnicze obszaru gminy,
konieczność doprecyzowania możliwości wynikających z uwarunkowań formalnoprawnych realizacji celów publicznych związanych z zapewnieniem optymalnych
warunków administrowania gminą (w szczególności zapewnienia sprawnego
funkcjonowania administracji gminnej, czy zaspokajania potrzeb społecznych).

Każdy z powyższych czynników niesie ze sobą zarówno szereg szans rozwojowych, powoduje
jednak konieczność prowadzenia polityki przestrzennej uwzględniającej dynamikę zmian,
stanowiącej odpowiedź na przewidywane kierunki tych zmian i w najwyższym stopniu
zabezpieczającej potrzeby gminy, umożliwiającej jej rozwój gospodarczy przy jednoczesnym
zapewnieniu bezpieczeństwa i komfortu życia jej mieszkańców.

7.3. ZNACZENIE INTERWENCJI W WYMIARZE
PRZESTRZENNYM DLA REALIZACJI CELÓW
OPERACYJNYCH
W poniższej matrycy ukazano skalę znaczenia interwencji planistycznych na możliwość
realizacji celów operacyjnych. W celu zobrazowania skali zależności posłużono się
pięciostopniową skalą Likert’a, gdzie poszczególne poziomy oznaczają:
1 - podjęcie interwencji na poziomie planistycznym raczej nie ma wpływu osiągnięcie celu,
2 - istnieje niskie prawdopodobieństwo, iż podjęcie interwencji na poziomie planistycznym
wpłynie na osiągnięcie celu,
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3 - istnieje prawdopodobieństwo, ale średnie, iż podjęcie interwencji na poziomie
planistycznym wpłynie na osiągnięcie celu,
4 - istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż podjęcie interwencji na poziomie planistycznym
wpłynie na osiągnięcie celu,
5 - podjęcie interwencji na poziomie planistycznym warunkuje osiągnięcie celu.
Tabela 13. Skala znaczenia interwencji planistycznych na możliwość realizacji celów operacyjnych Gminy Zbrosławice
(źródło: opracowanie własne).

1 2 3 4 5
Cel strategiczny I: NOWOCZESNE I ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO
Cel op. I.1.: Przeciwdziałanie skutkom suszy
Cel op. I.2.: Zrównoważone rolnictwo w gminie
Cel strategiczny II: PRZYJAZNA ADMINISTRACJA
Cel op. II.1.: Rozwój infrastruktury publicznej na potrzeby funkcjonowania gminy
Cel op. II.2.: Wzmacnianie współpracy z istotnymi partnerami gminy
Cel op. II.3.: Sprawna i nowoczesna administracja
Cel strategiczny III: GMINA ATRAKCYJNA GOSPODARCZO
Cel op. III.1.: Tworzenie przyjaznych warunków do prowadzenia działań gospodarczych
Cel op. III.2.: Poprawa jakości transportu w gminie
Cel op. III.3.: Inicjowanie działań w obszarze gospodarczym
Cel strategiczny IV: GMINA ATRAKCYJNA TURYSTYCZNIE
Cel op. IV.1.: Rozbudowana sieć turystyczna
Cel op. IV.2.: Wykorzystanie potencjałów gminy
Cel strategiczny V: WYSOKA JAKOŚĆ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Cel op. V.1.: Ograniczenie presji środowiskowej
Cel op. V.2.: Podejmowanie działań adaptacyjnych i mitygacyjnych
Cel op. V.3.: Budowanie świadomości ekologicznej
Cel strategiczny VI: ZAKTYWIZOWANI MIESZKAŃCY
Cel op. VI.1.: Zintegrowane i aktywne społeczeństwo
Cel op. VI.2.: Wysoka jakość usług

7.4. GŁÓWNE OSIE ROZWOJU GMINY
Analiza dotychczasowych procesów rozwoju gminy, funkcjonowania obszarów sąsiednich
a także mając na celu zrównoważony rozwój gminy, kształtowanie jej relacji z otoczeniem
a także budowanie jednostki przestrzennej wykorzystującej swój potencjał do kształtowania
przestrzeni pozwalającej na zapewnienie zdrowia, bezpieczeństwa obywateli i dobrej jakości
życia oraz rozwoju gospodarczego, model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy oparto
o dwie główne osie rozwojowe: OŚ ZIELONA oraz OŚ INNOWACJI.
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Rys. 2. Osie Rozwoju Gminy Zbrosławice (źródło: opracowanie własne).

OŚ ZIELONA zapewnia rozwój obszaru gminy jako przyjaznej i zdrowej przestrzeni do
życia, z wykorzystaniem jej potencjału wynikającego z lokalizacji, historii oraz bogactwa
przyrody. Oś (wskazywana w większości w ciągu dawnej linii kolejowej) początkuje
i wyznacza kierunki rozwoju oparte o system powiązań komunikacyjnych pieszych,
rowerowych czy wykorzystujących elementy szlaku konnego. Będąc punktem wyjścia
szlaków komunikacyjnych o takim charakterze, zapewnia możliwość budowania sieci
przyjaznej komunikacji w obrębie całej gminy (i łączenia poszczególnych miejscowości) a
także zapewnia powiązania zewnętrzne (umożliwiając komunikację z sąsiednimi gminami,
np. bezpieczne dojazdy rowerem do Gliwic czy Tarnowskich Gór) znacznie minimalizując
uciążliwości wynikające z transportu kołowego, dla którego zapewnia alternatywę. Poza
poprawą sprawności układu komunikacyjnego, wpływa znacznie na realizację celów
strategicznych dotyczących poprawy stanu środowiska, wykorzystania walorów
turystycznych gminy a także integracji mieszkańców w jej ramach. Stanowi bowiem punkt
wyjścia do kreowania powiązań przestrzeni o charakterze przestrzeni publicznych oraz
buduje powiązania przestrzeni zielonych. Kluczowe w ramach działań planistycznych jest
zapewnienie rezerwy terenu pod stworzenie osi a także budowę systemu powiązań i kreowania
głównych atrakcji ważnych z punktu widzenia społeczności lokalnej (główne miejsca
integracji, przestrzenie rekreacyjne, zielone i turystyczne).
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OŚ INNOWACJI zapewnia rozwój gospodarczy gminy jako ważnego obszaru dla rozwoju
regionu (w oparciu o przebieg linii kolejowej 132). Wyznaczona jest w powiązaniu z terenami
gmin sąsiednich, w tym terenami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Oś innowacji
wytycza kierunek rozwoju innowacyjnej gospodarki, opartej m. in. na rozwoju przemysłów
typu e-mobility, green energy, creative sector, transport multimodalny i innych gałęziach
gospodarki odpowiadającej wyzwaniom XXI wieku. Zapewnia optymalny sposób
wykorzystania przestrzeni (w tym rekultywacji i regeneracji terenów powydobywczych)
i realizacji przedsięwzięć gospodarczych o ograniczonym negatywnym oddziaływaniu na
środowisko. Kluczowa do rozwoju obszarów gminy powiązanych z OSIĄ INNOWACJI jest
weryfikacja założeń infrastrukturalnych, w szczególności zapewnienie funkcjonowania
układu komunikacyjnego, bazującego na sieci kolejowej i drogowej, o przepustowości
wynikającej z zapotrzebowania terenów oraz o przebiegu nie wpływającym na pogorszenie
jakości życia na pozostałych obszarach gminy. Rozwój przestrzeni opartej o przebieg OSI
INNOWACJI pozwoli na wdrażanie założeń Terytorialnego Planu Sprawiedliwej
Transformacji Województwa Śląskiego, również w powiązaniu z terenami poza obszarem
gminy.

7.5. GŁÓWNE OBSZARY I KIERUNKI
INTERWENCJI
Podtrzymuje się wskazane w dokumencie suikzp obszary funkcjonalne gminy wynikające
ze zróżnicowania celów rozwoju poszczególnych terenów wchodzących w ich skład
a pozwalające na zdefiniowanie głównych obszarów interwencji:
●

Obszar południowy- położony na styku z miastem Gliwice, Zabrze i Bytom, przez
który przebiega autostrada A1 wraz z 2 węzłami na drogach krajowych DK78 i DK94.
Obszar o cechach sprzyjających identyfikacji procesów urbanizacyjnych w nawiązaniu
do struktury układu komunikacyjnego oraz istniejącej sieci osadniczej. Preferowane
kierunki zagospodarowania dotyczą logistyki, działalności gospodarczej, usług
i mieszkalnictwa z zachowaniem istniejących kompleksów leśnych. Południowy
obszar funkcjonalny obejmuje następujące miejscowości: Czekanów, Szałsza,
Przezchlebie, Świętoszowice, Ziemięcice i Wieszowa.

Kierunki interwencji w tym obszarze dotyczyć będą w szczególności wykorzystania potencjału
gospodarczego obszaru, w relacji z obszarami sąsiednimi w oparciu o OŚ INNOWACJI.
●

Obszar centralny - o charakterze pasmowym, położony wzdłuż rzeki Drama,
kumulujący funkcje publiczne o znaczeniu lokalnym usytuowane w nawiązaniu do
głównej osi komunikacyjnej gminy: Tarnowskie Góry - Pyskowice. Istotną funkcją
obszaru jest rola korytarza ekologicznego w ponadlokalnym układzie funkcjonalnym
oraz koncentracja usług publicznych i komercyjnych jak również funkcja
mieszkaniowa z koncentracjami w Zbrosławicach, Kamieńcu oraz Ptakowicach. Poza
wyżej wymienionymi miejscowościami w skład obszaru wchodzą Zawada,
Karchowice oraz Boniowice.
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Kierunki interwencji w tym obszarze dotyczyć będą w szczególności wzmacniania i rozwoju
przyjaznej przestrzeni do życia w powiązaniu z OSIĄ ZIELONĄ i możliwościami budowania
powiązań ponadlokalnych.
●

Obszar północny - z wydzielonym kompleksem leśnym o wysokich walorach
naturalnych. Obszar z wytworzonym podstawowym układem komunikacyjnym,
posiada cechy sprzyjające ekstensywnej urbanizacji, lokalizacji wielkoobszarowych
programów rekreacyjnych i sportowych oraz zachowania gospodarki rolnej i leśnej.
Północny obszar funkcjonalny obejmuje następujące miejscowości: Kopienica, Łubie,
Jaśkowice, Jasiona, Księzy Las, Łubki, Wilkowice, Miedary i Laryszów.

Rys. 3. Obszary funkcjonalne Gminy Zbrosławice (źródło: SUiKZP Gminy Zbrosławice).

Kierunki interwencji w tym obszarze dotyczyć będą w szczególności budowania dobrych
warunków rozwoju rolnictwa w powiązaniu z walorami przyrodniczymi i turystycznymi
w powiązaniu z OSIĄ ZIELONĄ i możliwościami budowania powiązań ponadlokalnych.
Jako kluczowe działanie wskazuje się budowanie sieci powiązań w ramach miejscowości
gminy opartych o drogi rowerowe, szlaki konne i piesze, o przebiegu wypracowanym
w procesie partycypacji społecznej, z potencjalnymi użytkownikami w/w.
Ponadto w ZAŁĄCZNIKU II: MODEL STRUKTURY FUNKCJONALNOPRZESTRZENNEJ GMINY wskazano Rejony wymagające weryfikacji uwarunkowań
planistycznych. Są to: (1) obszar powydobywczy - rejon hałdy w Przezchlebiu, (2) obszar
wymagający weryfikacji dostępności terenów i jakości oraz przebiegu układu
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komunikacyjnego w rejonie miejscowości Szałsza, (3) rejony wzdłuż OSI ZIELONEJ
przeznaczone na cele produkcyjno-usługowe w miejscowości Wieszowa, (4) tereny rolne
zlokalizowane pomiędzy OSIĄ ZIELONĄ a autostradą A1 w miejscowości Wieszowa, (5)
tereny rolne w miejscowości Świętoszowice oraz (6) tereny usług rekreacji w rejonie Ptakowic.
Są to obszary zdefiniowane na etapie prac nad Strategią, dla których należy zweryfikować
realne możliwości zagospodarowania, zgodnie z celami i możliwościami rozwojowymi gminy.
Weryfikacji może zostać poddany każdy z pozostałych rejonów gminy, zmiana powinna
wynikać z racjonalnego uzasadnienia potrzeb i możliwości.

7.6. OSI – OBSZARY STRATEGICZNEJ
INTERWENCJI
Na etapie prac strategicznych na obszarze Gminy Zbrosławice wskazano dwa główne
Obszary Strategicznej Interwencji warunkujące możliwość prawidłowego rozwoju gminy:
A.
B.

OSI - obszar transformacji
OSI - obszar węzłowy

Lokalizację obszarów wyznaczonych w ramach OSI wskazano za załączniku graficznym do
niniejszej Strategii.
Obydwa OSI wprost wynikają z założeń rozwoju Gminy Zbrosławice opartego o OŚ
INNOWACJI i są wskazaniem działań mających na celu stworzenie warunków rozwoju
gospodarki wspierającej procesy sprawiedliwej transformacji na obszarze Śląska. Są ponadto
wskazaniem obszaru realizacji założeń Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie
2030” ZIELONE ŚLĄSKIE (przyjęta Uchwałą Nr VI/24/1/2020 z dnia 19 października 2020
r. Zarządu Województwa Śląskiego) na obszarze Gminy Zbrosławice w ich realizacja przyczyni
się nie tylko do wzmocnienia samej gminy, ale znacznie wzmocni możliwości rozwojowe
obszarów sąsiednich zlokalizowanych wzdłuż osi. Obszar Gminy Zbrosławice wskazany został
w dokumencie Strategii jako obszar mierzący się z wyzwaniami transformacji w aspekcie
przestrzennym, w tym sam obszar w Przezchlebiu jako ważny obszar transformacji górniczej
wymagający interwencji.
A.

OSI - obszar transformacji

Wskazanie obszaru dawnego Centralnego Zwałowiska Odpadów Powęglowych „Przezchlebie”
wraz z terenami przyległymi jako Obszaru Strategicznej Interwencji wynika wprost
z dokumentów strategicznych wyższego rzędu. Rekultywacja tego obszaru i uruchomienie tam
nowych funkcji gospodarczych jest realizacją założeń strategii sprawiedliwej transformacji
obszaru
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Zakres planowanych działań:
●

●
●
●
●

●
●
●
●

zagospodarowaniem terenów powstałych w miejscu byłego Centralnego Zwałowiska
Odpadów Powęglowych poprzedzone rekultywacją, remediacją, regeneracją
i dekontaminacją,
kompleksowe przygotowanie terenów poprzemysłowych przeznaczonych pod
działalność gospodarczą wraz z niezbędną infrastrukturą,
zapewnienie dostępności komunikacyjnej terenów
budowa instalacji OZE produkującej energię elektryczną na potrzeby powstałej
infrastruktury a także gminy,
uruchomienie innowacyjnej, nowoczesnej strefy przemysłowej (zakłady produkcyjne,
magazyny wielkopowierzchniowe itp. wraz z towarzyszącym zapleczem naukowym
i socjalnym),
odtworzenie bocznicy kolejowej,
uruchomienie terminala przeładunkowego,
rozwój funkcji towarzyszących, wspomagających funkcjonowanie obszaru,
wsparcie w procesach realizacji inwestycji.

B. OSI - obszar węzłowy
Pełne wykorzystanie możliwości obszaru wynikających z położenia na OSI INNOWACJI i na
przecięciu z przebiegiem autostrady A1 jest warunkiem zapewnienia pełnego rozwoju
obszarów w południowym obszarze gminy. Zapewnienie prawidłowo funkcjonującego układu
komunikacyjnego, zgodnego z realnymi potrzebami rozwoju terenów warunkuje dostępność
terenów aktywności gospodarczej i zapewnia ograniczenie uciążliwości ich funkcjonowania
dla terenów sąsiednich.
Zakres planowanych działań:
●
●
●
●
●
●
●

analiza potencjału rozwojowego i chłonności terenów inwestycyjnych,
opracowanie optymalnych zasad zagospodarowania terenów,
określenie prognoz rozwojowych i zapotrzebowania na poszczególne elementy układu
komunikacyjnego,
zapewnienie na w/w terenach warunków formalno-prawnych prowadzenia inwestycji,
zapewnienie na w/w terenach warunków infrastrukturalnych prowadzenia inwestycji,
zapewnienie sprawnego systemu powiązań terenów inwestycyjnych z ciągami
komunikacyjnymi o znaczeniu regionalnym i krajowym,
wsparcie inwestorów w procesach realizacji inwestycji.

Realizacja działań w tych obszarach jest kluczowa z punktu widzenia umożliwienia rozwoju
gospodarczego gminy, od którego w znacznym stopniu zależy możliwość zaspokajania potrzeb
rozwojowych.
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7.7. USTALENIA I REKOMENDACJE
DOTYCZĄCE PROWADZENIA POLITYKI
PRZESTRZENNEJ W GMINIE
Rekomendacje dotyczące prowadzenia polityki przestrzennej na obszarze Gminy
Zbrosławice:
●
●
●
●
●
●
●
●

●

oparcie decyzji planistycznych o szczegółowe analizy dotyczące realnego
zapotrzebowania na dostępność terenów (z uwzględnieniem aktualnych trendów),
oparcie decyzji planistycznych o długoterminowe potrzeby (nie w nawiązaniu
do konkretnych potrzeb inwestycyjnych),
o ile jest to możliwe - wyznaczanie nowych terenów inwestycyjnych po wykorzystaniu
terenów już zabezpieczonych, zaplanowanych na realizację danego celu,
prowadzenie polityki przestrzennej w sposób transparentny, z szerokim
zaangażowaniem interesariuszy,
prowadzenie polityki przestrzennej w porozumieniu z gminami sąsiednimi, ze wspólną
analizą potrzeb i możliwości rozwojowych, z uwzględnieniem położenia gminy,
rozważenie wykorzystania (bądź dalszego wykorzystywania) nieobligatoryjnych
narzędzi zarządzania przestrzenią (np. uchwała krajobrazowa),
bieżące monitorowanie procesów planistycznych i inwestycyjnych na obszarze gminy,
weryfikacja standardowych zapisów planistycznych w celu umożliwienia realizacji
działań zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju np. z umożliwieniem realizacji
obiektów i terenów wykorzystujących eko-technologie, rozwiązania z zakresu
zarządzania wodą (zarówno na terenie nieruchomości jak i w krajobrazie) oraz wszelkie
rozwiązania eko-innowacyjne pozwalające ograniczenie uciążliwości środowiskowej
prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu uświadamianie interesariuszom
procesów planistycznych zasad ich realizacji (w zakresie procedury, roli instytucji,
możliwości uczestnictwa czy konsekwencji decyzji planistycznych).
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8. USTALENIA I REKOMENDACJE
DOTYCZĄCE PROWADZENIA POLITYKI
PRZESTRZENNEJ
8.1. OBSZARY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Tereny o funkcjach przemysłowych, produkcyjnych, magazynowych i logistyki
obejmują pojedyncze obiekty produkcyjne jak i zespoły obiektów oraz tereny
przenikających się funkcji produkcyjnych, magazynowych oraz wydzielonych terenów
usługowych a także tereny przekształceń i rewitalizacji, przechodząc w części z funkcji
przemysłowych w usługowe (przeznaczenie podstawowe);
● rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej:
o lokalizacja nowej i utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy,
przebudowy i modernizacji,
o możliwość
wprowadzania funkcji uzupełniających poprawiających
efektywność wykorzystania terenów, w miejscach, gdzie nie występować będzie
problem uciążliwości dla tychże, związanej z funkcjonowaniem terenów
o funkcji podstawowej
o możliwość wprowadzenia funkcji mieszkaniowej jako uzupełniającej
(na potrzeby funkcjonowania obiektów o funkcji podstawowej),
o zapewnienie
obsługi komunikacyjnej niepowodującej negatywnego
oddziaływania na komfort użytkowania terenów mieszkaniowych
i rekreacyjnych gminy (np. z odciążeniem obecnego układu komunikacyjnego),
o realizację inwestycji z założeniem ograniczenia negatywnego wpływu na stan
środowiska (np. w zakresie wykorzystania materiałów budowlanych,
dostarczania energii, gospodarowania wodą na obszarze, realizacji zespołów
funkcjonujących z uwzględnieniem zasad circular economy i in.);
● szczególną grupę stanowią obszary związane z zapewnieniem bezpieczeństwa
energetycznego gminy i produkcja energii na cele komercyjne w oparciu o wytwarzanie
energii ze źródeł odnawialnych (OZE), dla których przed zdefiniowaniem ustaleń
planistycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustala się konieczność
przeprowadzenia szczegółowych analiz, w tym dotyczących możliwości lokalizacji,
odbioru energii oraz oddziaływania na obszary sąsiednie.
●

Tereny o funkcjach usługowych
obejmują obiekty, jak i zespoły obiektów usługowych z dopuszczeniem funkcji
mieszkaniowej oraz tereny usług sportu, rekreacji i turystyki,
● rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej:
o lokalizacja nowej i utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy,
przebudowy i modernizacji,
●
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możliwość wprowadzenia funkcji mieszkaniowej jako uzupełniającej (na
potrzeby funkcjonowania obiektów o funkcji podstawowej oraz funkcjonującej
niezależnie),
o rekomenduje się realizację zabudowy usługowej również
o w przypadku realizacji ogólnodostępnych funkcji usługowych zaspokajających
potrzeby lokalne, rekomenduje się lokalizację obiektów w zespołach zabudowy,
z wytworzoną przestrzenią o charakterze przestrzeni publicznej, w miarę
możliwości powiązanej z przestrzeniami publicznymi gminy,
o możliwość uzupełnienia o obiekty i urządzenia związane z funkcją dydaktyczną
i wychowaniem fizycznym, turystyczną
o możliwość realizacji obiektów parkingowych i garaży, na potrzeby
funkcjonowania obiektów o funkcji podstawowej,
o zapewnienie
obsługi komunikacyjnej niepowodującej negatywnego
oddziaływania na komfort użytkowania terenów mieszkaniowych
i rekreacyjnych gminy (np. z odciążeniem obecnego układu komunikacyjnego),
o realizację inwestycji z założeniem ograniczenia negatywnego wpływu na stan
środowiska (np. w zakresie wykorzystania materiałów budowlanych,
dostarczania energii, gospodarowania wodą na obszarze, realizacji zespołów
funkcjonujących z uwzględnieniem zasad circular economy i in.);
● szczególną grupę stanowią obszary usług związanych z zapewnieniem funkcjonowania
gminy (usługi administracji) i usługi na rzecz lokalnej społeczności; działania w tym
zakresie obejmują adaptację istniejących obiektów o innych funkcjach, rozbudowę
obiektów istniejących oraz realizację nowych;
o

8.2.OBSZARY DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ
obejmują tereny upraw, z prawe do realizacji zabudowy siedliskowej a także
mieszkaniowej, gospodarczej, hodowlanej i garażowania dla maszyn rolniczych, na
podstawie wskazań w dokumentach planistycznych, poprzedzonych szczegółowymi
analizami;
● rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej:
● lokalizacja nowej i utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy,
przebudowy i modernizacji,
● możliwość wprowadzenia funkcji mieszkaniowej jako uzupełniającej (na
potrzeby funkcjonowania obiektów o funkcji podstawowej oraz funkcjonującej
niezależnie),
● rekomenduje się realizację zabudowy usługowej również
● w przypadku realizacji ogólnodostępnych funkcji usługowych zaspokajających
potrzeby lokalne, rekomenduje się lokalizację obiektów w zespołach zabudowy,
z wytworzoną przestrzenią o charakterze przestrzeni publicznej, w miarę
możliwości powiązanej z przestrzeniami publicznymi gminy,
● możliwość uzupełnienia o obiekty i urządzenia związane z funkcją dydaktyczną
i wychowaniem fizycznym, turystką i in.
●
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możliwość realizacji obiektów parkingowych i garaży, na potrzeby
funkcjonowania obiektów o funkcji podstawowej,
● zapewnienie
obsługi komunikacyjnej niepowodującej negatywnego
oddziaływania na komfort użytkowania terenów mieszkaniowych
i rekreacyjnych gminy (np. z odciążeniem obecnego układu komunikacyjnego),
● realizację inwestycji z założeniem ograniczenia negatywnego wpływu na stan
środowiska (np. w zakresie wykorzystania materiałów budowlanych,
dostarczania energii, gospodarowania wodą na obszarze, realizacji zespołów
funkcjonujących z uwzględnieniem zasad circular economy i in.);
● szczególną grupę stanowią obszary, dla których dopuszcza się realizację urządzeń
i instalacji wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, które winno zostać
zabezpieczone w dokumentach planistycznych gminy zgodnie z możliwościami
realizacji inwestycji, w tym wynikającymi z dostępu do infrastruktury przesyłowej.
●

8.3. OBSZARY OSADNICTWA
Tereny mieszkaniowe
obejmują tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym zespoły zabudowy) jednorodzinnej
oraz wielorodzinnej, wraz z programem usług towarzyszących (zarówno wbudowanych
jak na wydzielonych działkach), zarówno historyczne jednostki osadnicze (wsie) jak
i nowe realizowane osiedla zabudowy mieszkaniowej z udziałem usług,
● rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej:
● zachowanie
i rozwój istniejącej struktury przestrzennej obszarów
mieszkaniowych, z możliwością jej harmonijnego rozwoju,
● zachowanie i rozwój istniejących form zabudowy z dopuszczeniem
proekologicznych rozwiązań w zakresie kształtowania budynków i obiektów małej
architektury,
● dążenie do zapewnienia w każdej z jednostek osadniczych dostępu do
podstawowych usług lokalnych, przestrzeni sprzyjającej integracji mieszkańców,
● rozwój układu drogowego obszarów mieszkaniowych z uwzględnieniem
wytyczania kierunków powiązań i tras przebiegu tras rowerowych i pieszych,
● projektowanie sieci powiązań komunikacyjnych z uwzględnieniem ich
wykorzystania,
● do prowadzenia transportu wykorzystującego rozwiązania proekologiczne (w tym
zbiorowego),
● projektowanie nowych i rozwój istniejących obszarów przeznaczonych na cele
mieszkaniowe z uwzględnieniem dostępu do usług pierwszej potrzeby i usług
opiekuńczych,
● w przypadku realizacji zespołów zabudowy mieszkaniowej przez podmioty
prywatne, współpraca z gminą w celu wypracowania optymalnego modelu
zapewnienia dostępu do niezbędnych usług,
● projektowanie nowych i rozwój istniejących obszarów przeznaczonych na cele
mieszkaniowe z uwzględnieniem dostępu do przestrzeni o charakterze przestrzeni
publicznych (place, skwery itp.),
54
●

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZBROSŁAWICE 2021-2030

●

uwzględnienie w nowych i istniejących obszarach przeznaczonych na cele
mieszkaniowe stosowania rozwiązań z zakresu zrównoważonego gospodarowania
wodą i zielenią, ze wskazaniem na realizację rozwiązań za zakresu BZI.

8.4. OBSZARY O WALORACH
KRAJOBRAZOWYCH I TURYSTYCZNYCH
Tereny zielone - lasy
obejmują: tereny lasów przewidzianych do trwałego zachowania zgodnie z zasadami
gospodarki leśnej a także tereny zalesień;
● rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej:
o zachowanie i ochronę kompleksów leśnych w dotychczasowym użytkowaniu,
z zakazem zabudowy,
o zwiększenie ilości i dostępności terenów leśnych,
o zapewnienie ważnej roli w sieci powiązań gminy - sieć dróg rowerowych,
pieszych, szlaków konnych,
o porządkowanie istniejących i tworzenie nowych zespołów zieleni,
o ochrona zbiorników i cieków wodnych zlokalizowanych w terenach leśnych,
o umożliwienie realizacji na terenach zielonych obiektów małej architektury
służących rekreacji i edukacji, bez ingerencji w cenne zasoby przyrodnicze;
●

Tereny zielone - łąki i inne
obejmują: tereny łąk, cmentarzy i zieleni parkowej
● rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej:
o zachowanie i ochronę kompleksów łąk i innych naturalnych terenów otwartych
w dotychczasowym użytkowaniu, z zakazem zabudowy,
o zwiększenie ilości i dostępności terenów zieleni,
o zapewnienie ważnej roli w sieci powiązań gminy - sieć dróg rowerowych,
pieszych, szlaków konnych,
o porządkowanie istniejących i tworzenie nowych zespołów zieleni,
o ochrona zbiorników i cieków wodnych zlokalizowanych w terenach leśnych,
o umożliwienie realizacji na terenach zielonych obiektów małej architektury
służących rekreacji i edukacji, bez ingerencji w cenne zasoby przyrodnicze;
●
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9. FINANSOWANIE STRATEGII
Cele strategiczne i operacyjne, opracowane w ramach niniejszej Strategii, które stanowią
podstawę podejmowania decyzji i realizacji konkretnych zadań, mogą być finansowane ze
środków własnych Gminy jak i ze źródeł zewnętrznych. W poniższej tabeli zestawiono
możliwe źródła finansowania poszczególnych projektów, których implementacja przyczyni się
do osiągnięcia wyznaczonych kierunków rozwoju Gminy Zbrosławice.
Tabela 14. Sposoby i źródła finansowania Strategii Rozwoju Gminy Zbrosławice na lata 2022-2030 (źródło: opracowanie
własne).

CELE
STRATEGICZNE

CELE POWIĄZANE
(Komisji Europejskiej
zaprezentowane
w maju 2020)

KIERUNKI DZIAŁAŃ

Narzędzia finansowania
Komisji Europejskiej;
wybrane części
mechanizmu spójności
(WRF) oraz
NextGenerationEU oraz
Programy Celowe

Cel strategiczny 1 NOWOCZESNE I ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO
1.Inteligentniejsza Europa
(innowacyjna i inteligentna
transformacja gospodarcza)
Cel operacyjny 1.1
Przeciwdziałanie
skutkom suszy

5.Europa bliższa obywatelom
(zrównoważony rozwój
obszarów miejskich
i wiejskich oraz inicjatywy
lokalne)

InvestEU
1.1.1 Racjonalne i
ekonomiczne zarządzanie
gospodarką wodną na terenie
gminy
1.1.2 Rozwój sieci melioracji
i budowa infrastruktury
służącej retencji

Fundusz Sprawiedliwej
Transformacji
Regionalny Program
Operacyjny
Programy i środki krajowe

1.Inteligentniejsza Europa
(innowacyjna i inteligentna
transformacja gospodarcza)

Cel operacyjny 1.2
Zrównoważone
rolnictwo w gminie

2.Ekologiczna,
niskoemisyjna Europa
(transformacja sektora
energetycznego, gospodarka
o obiegu zamkniętym,
dostosowanie do zmian
klimatu i zarządzanie
ryzykiem)

InvestEU

1.2.1 Podnoszenie
świadomości społecznej
(edukacja) na rzecz
ekologicznego rolnictwa

Fundusz Sprawiedliwej
Transformacji
Regionalny Program
Operacyjny
Programy i środki krajowe

5.Europa bliższa obywatelom
(zrównoważony rozwój
obszarów miejskich
i wiejskich oraz inicjatywy
lokalne)

Cel strategiczny 2 PRZYJAZNA ADMINISTRACJA
3.Połączona Europa
(mobilność i łączność TIK)
Cel operacyjny 2.1
Rozwój
infrastruktury
publicznej na
potrzeby
funkcjonowania
gminy

4.Prospołeczna Europa
(europejski filar praw
socjalnych)
5.Europa bliższa obywatelom
(zrównoważony rozwój
obszarów miejskich

InvestEU
2.1.1 Poprawa infrastruktury
mającej wpływ na
podnoszenie poziomu
bezpieczeństwa mieszkańców
2.1.2 Budowa nowej siedziby
urzędu z uwzględnieniem
publicznych funkcji
towarzyszących na rzecz
mieszkańców
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Operacyjny
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CELE
STRATEGICZNE

CELE POWIĄZANE
(Komisji Europejskiej
zaprezentowane
w maju 2020)
i wiejskich oraz inicjatywy
lokalne)

KIERUNKI DZIAŁAŃ

Narzędzia finansowania
Komisji Europejskiej;
wybrane części
mechanizmu spójności
(WRF) oraz
NextGenerationEU oraz
Programy Celowe

2.1.3 Zwiększenie
dostępności do e-usług i sieci
informatycznej

1. Inteligentniejsza Europa
(innowacyjna i inteligentna
transformacja gospodarcza)

Cel operacyjny 2.2
Wzmacnianie
współpracy z
istotnymi
partnerami gminy

4.Prospołeczna Europa
(europejski filar praw
socjalnych)
5.Europa bliższa obywatelom
(zrównoważony rozwój
obszarów miejskich
i wiejskich oraz inicjatywy
lokalne)

Regionalny Program
Operacyjny
2.2.1 Zwiększenie
wydajności współpracy
samorządowej i
pozasamorządowej

1. Inteligentniejsza Europa
(innowacyjna i inteligentna
transformacja gospodarcza)

Cel operacyjny 2.3
Sprawna i
nowoczesna
administracja

2.Ekologiczna,
niskoemisyjna Europa
(transformacja sektora
energetycznego, gospodarka
o obiegu zamkniętym,
dostosowanie do zmian
klimatu i zarządzanie
ryzykiem)
5.Europa bliższa obywatelom
(zrównoważony rozwój
obszarów miejskich
i wiejskich oraz inicjatywy
lokalne)

Programy i środki krajowe

InvestEU
2.3.1 Zwiększenie poziomu
wykorzystania finansowania
zewnętrznego
2.3.2 Zwiększenie udziału
Partnerstwa PublicznoPrywatnego (PPP) w zakresie
rozwoju gospodarczego
gminy

HORIZON EUROPE
Fundusz Sprawiedliwej
Transformacji
Regionalny Program
Operacyjny
Programy i środki krajowe

2.3.3 Sprawne procesy
planistyczne
Program LIFE

Cel strategiczny 3 GMINA ATRAKCYJNA GOSPODARCZO
1. Inteligentniejsza Europa
(innowacyjna i inteligentna
transformacja gospodarcza)

Cel operacyjny 3.1
Tworzenie
przyjaznych
warunków do
prowadzenia działań
gospodarczych

2.Ekologiczna,
niskoemisyjna Europa
(transformacja sektora
energetycznego, gospodarka
o obiegu zamkniętym,
dostosowanie do zmian
klimatu i zarządzanie
ryzykiem)
5.Europa bliższa obywatelom
(zrównoważony rozwój
obszarów miejskich

3.1.1 Organizowanie działań
mających na celu wzrost
przedsiębiorczości w gminie
3.1.2 Utworzenie
kompleksów uzbrojonych i
dostępnych terenów
inwestycyjnych

InvestEU
Fundusz Sprawiedliwej
Transformacji
Programy i środki krajowe

3.1.3 Promocja gospodarcza
gminy i rozwój sieci
współpracy przedsiębiorstw,
w tym Klastrów
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CELE
STRATEGICZNE

CELE POWIĄZANE
(Komisji Europejskiej
zaprezentowane
w maju 2020)

KIERUNKI DZIAŁAŃ

Narzędzia finansowania
Komisji Europejskiej;
wybrane części
mechanizmu spójności
(WRF) oraz
NextGenerationEU oraz
Programy Celowe

i wiejskich oraz inicjatywy
lokalne)
InvestEU

Cel operacyjny 3.2
Poprawa jakości
transportu w gminie

2.Ekologiczna,
niskoemisyjna Europa
(transformacja sektora
energetycznego, gospodarka
o obiegu zamkniętym,
dostosowanie do zmian
klimatu i zarządzanie
ryzykiem)
3.Połączona Europa
(mobilność i łączność TIK)

HORIZON EUROPE

3.2.1 Poprawa stanu dróg i
rozwój infrastruktury
drogowej
3.2.2 Rozwój transportu
publicznego na terenie gminy

Fundusz Sprawiedliwej
Transformacji
Regionalny Program
Operacyjny
Programy i środki krajowe

Program LIFE
InvestEU
1. Inteligentniejsza Europa
(innowacyjna i inteligentna
transformacja gospodarcza)
Cel operacyjny 3.3
Inicjowanie działań
w obszarze
gospodarczym

2.Ekologiczna,
niskoemisyjna Europa
(transformacja sektora
energetycznego, gospodarka
o obiegu zamkniętym,
dostosowanie do zmian
klimatu i zarządzanie
ryzykiem)

3.3.1 Podejmowanie działań
dotyczących procesów
sprawiedliwej transformacji i
przejścia do gospodarki
neutralnej klimatycznie
3.3.2 Wykorzystanie
potencjałów gminy oraz
powiązań partnerskich do
realizacji strategicznych
projektów
(tj. przekształcenie terenów
hałdy w Przezchlebiu)

HORIZON EUROPE
Fundusz Sprawiedliwej
Transformacji
Regionalny Program
Operacyjny
Programy i środki krajowe
Program LIFE

Cel strategiczny 4 GMINA ATRAKCYJNA TURYSTYCZNIE

Cel operacyjny 4.1
Rozbudowana sieć
turystyczna

Cel operacyjny 4.2
Wykorzystanie
potencjałów gminy

2.Ekologiczna,
niskoemisyjna Europa
(transformacja sektora
energetycznego, gospodarka
o obiegu zamkniętym,
dostosowanie do zmian
klimatu i zarządzanie
ryzykiem)

4.1.2 Rozwój infrastruktury
na rzecz turystyki konnej

InvestEU

4.1.2 Rozwój sieci atrakcji
turystycznych

Regionalny Program
Operacyjny

5.Europa bliższa obywatelom
(zrównoważony rozwój
obszarów miejskich
i wiejskich oraz inicjatywy
lokalne)

4.1.3 Rozwój sieci dróg
rowerowych i szlaków
turystycznych

2.Ekologiczna,
niskoemisyjna Europa
(transformacja sektora
energetycznego, gospodarka
o obiegu zamkniętym,
dostosowanie do zmian

4.2.1 Rozwój oferty
kulturalnej i podniesienie
jakości infrastruktury

Programy i środki krajowe
Program LIFE

4.1.4 Rozwój infrastruktury
sportowej

4.2.2 Prowadzenie działań
związanych z kreowaniem
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CELE
STRATEGICZNE

CELE POWIĄZANE
(Komisji Europejskiej
zaprezentowane
w maju 2020)
klimatu i zarządzanie
ryzykiem)

KIERUNKI DZIAŁAŃ

marki gminy jako regionu
atrakcyjnego turystycznie

4.Prospołeczna Europa
(europejski filar praw
socjalnych)

Narzędzia finansowania
Komisji Europejskiej;
wybrane części
mechanizmu spójności
(WRF) oraz
NextGenerationEU oraz
Programy Celowe
Regionalny Program
Operacyjny
Programy i środki krajowe

5.Europa bliższa obywatelom
(zrównoważony rozwój
obszarów miejskich
i wiejskich oraz inicjatywy
lokalne)

Program LIFE

Cel strategiczny 5 WYSOKA JAKOŚĆ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
5.1.1 Rozwój Odnawialnych
Źródeł Energii i obniżenie
niskiej emisji

Cel operacyjny 5.1
Ograniczenie presji
środowiskowej

2.Ekologiczna,
niskoemisyjna Europa
(transformacja sektora
energetycznego, gospodarka
o obiegu zamkniętym,
dostosowanie do zmian
klimatu i zarządzanie
ryzykiem)
5.Europa bliższa obywatelom
(zrównoważony rozwój
obszarów miejskich
i wiejskich oraz inicjatywy
lokalne)

5.1.2 Zwiększenie zasięgu
sieci gazowniczej i wodnokanalizacyjnej

InvestEU
HORIZON EUROPE

5.1.3 Rozwój systemu
gospodarowania odpadami
5.1.4 Rozwój i wzrost
znaczenia gospodarki o
obiegu zamkniętym
5.1.5 Ograniczanie
antropopresji z
wykorzystaniem procesów
sprawiedliwej transformacji
5.1.6 Ograniczanie
antropopresji z
wykorzystaniem procesów
sprawiedliwej transformacji

Fundusz Sprawiedliwej
Transformacji
Regionalny Program
Operacyjny
Programy i środki krajowe

Program LIFE

5.1.7 Zrównoważony rozwój
osadnictwa

Cel operacyjny 5.2
Podejmowanie
działań
adaptacyjnych i
mitygacyjnych

2.Ekologiczna,
niskoemisyjna Europa
(transformacja sektora
energetycznego, gospodarka
o obiegu zamkniętym,
dostosowanie do zmian
klimatu i zarządzanie
ryzykiem)

InvestEU
HORIZON EUROPE
5.2.1 Wykorzystanie zielononiebieskiej infrastruktury w
terenach zurbanizowanych

5.Europa bliższa obywatelom
(zrównoważony rozwój
obszarów miejskich
i wiejskich oraz inicjatywy
lokalne)

Fundusz Sprawiedliwej
Transformacji
Regionalny Program
Operacyjny
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CELE
STRATEGICZNE

Cel operacyjny 5.3
Budowanie
świadomości
ekologicznej

CELE POWIĄZANE
(Komisji Europejskiej
zaprezentowane
w maju 2020)

2.Ekologiczna,
niskoemisyjna Europa
(transformacja sektora
energetycznego, gospodarka
o obiegu zamkniętym,
dostosowanie do zmian
klimatu i zarządzanie
ryzykiem)
5.Europa bliższa obywatelom
(zrównoważony rozwój
obszarów miejskich i
wiejskich oraz inicjatywy
lokalne)

KIERUNKI DZIAŁAŃ

Narzędzia finansowania
Komisji Europejskiej;
wybrane części
mechanizmu spójności
(WRF) oraz
NextGenerationEU oraz
Programy Celowe
Programy i środki krajowe

Program LIFE
InvestEU
HORIZON EUROPE

5.3.1 Podnoszenie
świadomości ekologicznej
mieszkańców i kształtowanie
postaw proekologicznych, w
tym działań na rzecz
adaptacji do zmian klimatu

Fundusz Sprawiedliwej
Transformacji
Regionalny Program
Operacyjny
Programy i środki krajowe

Program LIFE

Cel strategiczny 6 ZAKTYWIZOWANI MIESZKAŃCY
6.1.1 Powstanie nowych
Klubów Seniora
6.1.2 Zwiększenie ilości i
jakości mieszkań w gminie
poprzez rozwój
zrównoważonego
budownictwa
mieszkaniowego

Cel operacyjny 6.1
Zintegrowane i
aktywne
społeczeństwo

4.Prospołeczna Europa
(europejski filar praw
socjalnych)

6.1.3 Wyposażanie terenów
publicznych w infrastrukturę
umożliwiającą integrację
społeczności lokalnych

5.Europa bliższa obywatelom
(zrównoważony rozwój
obszarów miejskich
i wiejskich oraz inicjatywy
lokalne)

6.1.4 Aktywizacja osób
zagrożonych wykluczeniem
społecznym, w tym osób
starszych

InvestEU
HORIZON EUROPE
Fundusz Sprawiedliwej
Transformacji
Regionalny Program
Operacyjny
Programy i środki krajowe

6.1.5 Organizacja dziennych
środowiskowych domów
samopomocy
6.1.6 Podejmowanie działań
na rzecz zwiększenia
zaangażowania mieszkańców
w życie gminy
6.1.7 Podejmowanie działań
ułatwiających mieszkańcom
przejście przez proces
sprawiedliwej transformacji
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CELE
STRATEGICZNE

CELE POWIĄZANE
(Komisji Europejskiej
zaprezentowane
w maju 2020)

3.Połączona Europa
(mobilność i łączność TIK)

Cel operacyjny 6.2
Wysoka jakość usług

4.Prospołeczna Europa
(europejski filar praw
socjalnych)
5.Europa bliższa obywatelom
(zrównoważony rozwój
obszarów miejskich
i wiejskich oraz inicjatywy
lokalne)

KIERUNKI DZIAŁAŃ

6.2.1 Podnoszenie jakości
usług medycznych
świadczonych na obszarze
gminy i infrastruktury
placówek ochrony zdrowia
6.2.2 Podniesienie jakości
infrastruktury oświatowej i
poprawa dostępu do ich
oferty
6.2.3 Podniesienie jakości
infrastruktury i oferty opieki
społecznej na terenie Gminy

Narzędzia finansowania
Komisji Europejskiej;
wybrane części
mechanizmu spójności
(WRF) oraz
NextGenerationEU oraz
Programy Celowe
InvestEU
HORIZON EUROPE
Fundusz Sprawiedliwej
Transformacji
Regionalny Program
Operacyjny
Programy i środki krajowe
Program LIFE

10. WDRAŻANIE STRATEGII
Wdrażanie Strategii bezpośrednio wiąże się z procesem zarządzania strategicznego
rozwoju gminy, który polega na pozyskiwaniu danych surowych, a następnie ich gromadzeniu
i przetwarzaniu w celu generowania modelu aktualnego stanu obszaru. W efekcie na podstawie
oceny zbioru informacji, władze samorządowe oraz podmioty od nich niezależne mogą
podejmować własne decyzje, skutkujące rozwojem odpowiadającego im układu lokalnego
w długiej perspektywie czasowej.
Zarządzanie procesem wdrożeniowym Strategii jest zatem procesem zarządzania
projektowego, w którym kluczowe elementy, takie jak integracja zasobów, kompetencje
realizatorów, metody zarządzania kapitałem ludzkim i poszczególnymi działaniami oraz
wykorzystanie narzędzi wsparcia informatycznego, wpływa na skuteczność osiągnięcia
przyjętych celów rozwojowych. Dążąc do wypracowania optymalnego systemu wdrażania
strategii zdecydowano się włączyć w zaplanowany model nurtu organizacji i zarządzania oparty
na uniwersalnej metodzie, przydatnej do realizacji zadań projektowych, zwanym Zarządzenie
Cyklem Projektu (ang. Project Cycle Management, w skrócie PCM).
Samo opracowanie dokumentu strategii nie zapewnia rozwoju jednostki ani nie gwarantuje
sukcesu organizacji, która go przyjęła i uchwaliła. W celu uniknięcia podejmowania działań
adaptacyjnych prowadzących do zmian zachodzących w otoczeniu, jak i realizacji
przedsięwzięć w sposób doraźny i niesystemowy, czego rezultatem mogłoby być obniżenie
poziomu skuteczności podejmowanych działań oraz ograniczenie kreowanego przez
organizację efektu synergicznego, niezbędne jest wprowadzenie elementów planistycznych,
analitycznych oraz kontrolnych, a odpowiedni podział obowiązków będzie stanowił zasadniczy
element w procesie decyzyjnym wdrażania strategii.
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Opis systemu wdrażania Strategii oraz procedura jej modyfikacji
We wcześniejszej części strategii określono cele strategiczne i operacyjne niezbędne do
osiągnięcia oczekiwanego stanu wyjściowego, pozycji Gminy Zbrosławice w sąsiedztwie.
W wyniku działań operacyjnych, otwartych na współpracę i komunikację zespołów
zadaniowych, podstawą jest uwypuklenie ich inicjatywy przy uwzględnieniu kierowniczej,
aczkolwiek partnerskiej roli władz samorządowych. Podmiotem odpowiedzialnym za
określenie, a następnie osiągnięcie celów wyróżnionych w strategii jest Wójt gminy,
wykonujący obowiązki przy pomocy podległych mu komórek, jednostek organizacyjnych oraz
instytucji. Pełni on rolę głównego koordynatora i organizatora realizacji projektu. W procesie
tym występuje jako podmiot odpowiedzialny za inicjowanie i finansowanie zaplanowanych
przedsięwzięć, mieszczących się w katalogu zadań własnych gminy.
Ponadto, przy pomocy powołanych do konkretnych działań zadaniowych, Wójt gminy
powinien koordynować, inspirować i motywować do przestrzegania harmonogramów działań,
ale także określonych postaw i zachowań ze strony różnych podmiotów oraz organizacji
gospodarczych i społecznych na rzecz realizacji celów strategicznych i operacyjnych. Swoje
obowiązki w powyższym zakresie Wójt gminy i jego zastępca może powierzyć również
Sekretarzowi gminy, aby zachować kontynuację prac na wypadek absencji czy spiętrzenia
obowiązków, które mogłyby negatywnie wpłynąć na pomyślną realizację podejmowanych
działań.
Strategia powinna być realizowana w oparciu o ramy instytucjonalne określone
w Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713, 1378) oraz
w oparciu o:
●

●

●
●

●
●

zasadę zrównoważonego rozwoju, rozumianą jako trwałą poprawę poziomu życia
mieszkańców w wyniku rozwoju lokalnego osiąganego w dłuższej perspektywie czasu
z zachowaniem równowagi społecznej, ekologicznej i przestrzennej;
zasadę subsydiarności (pomocniczości), polegającą na zachowaniu autonomii
i partnerstwa w relacjach pomiędzy strukturami samorządowymi lokalnymi
i pozarządowymi a administracją państwową, a więc umożliwiającą realizację jedynie
tych przedsięwzięć, które mogą być wykonywane lokalnie;
zasadę spójności, odnoszącą się do zachowania korelacji podejmowanych działań
z dokumentami strategicznymi wyższego szczebla, w tym unijnymi;
zasadę partnerstwa, czyli ujęte w Strategii działania powinny być realizowane przez
gminę przy pośrednim i bezpośrednim udziale innych podmiotów przy zachowaniu
efektywności wydatkowania środków publicznych i skuteczności osiągania
zamierzonych celów;
zasadę koncentracji, rozumianą jako skupienie wysiłków jednostek zaangażowanych
w realizację Strategii na osiągnięciu zamierzonych celów rozwojowych;
zasadę otwartości: Strategia realizowana będzie w dynamicznie zmieniającym się
środowisku, przez co systematyczny proces ewaluacji będzie umożliwiał jej
korygowanie w celu zwiększenia efektywności końcowej.
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Tabela 15. Główne elementy fazy wdrażania działań zaplanowanych w Strategii (źródło: opracowanie własne na podstawie
Podręcznik - Zarządzanie Cyklem Projektu, MGiP, Warszawa, 2004).

Lp.

Wyszczególnienie głównych elementów fazy wdrażania działań

1

Wskazanie kompetentnego lidera/kierownika Zespołu(ów) zadaniowego (wych)

2

Wypracowanie zakresów obowiązków dla członków Zespołu

3

Ustalenie struktury organizacyjnej przedsięwzięcia/działania projektowego

4

Posiadanie jasno wytyczonych celów

5

Ustalenie reguł i procedur komunikowania się w Zespole

6

Przyjęcie zasady obiegu i archiwizowania dokumentacji

Tabela 16. Główne elementy fazy zamykania procesu wdrażania działań Strategii (źródło: opracowanie własne na podstawie
Podręcznik - Zarządzanie Cyklem Projektu, MGiP, Warszawa, 2004).

1

Wyszczególnienie głównych elementów fazy zamykania procesu wdrażania
działań
Przeprowadzenie odbiorów realizowanych działań projektowych

2

Dokonywanie ewentualnych działań korygujących

3

Przekazywanie produktów i rezultatów projektu podmiotom odpowiedzialnym
za zapewnienie ich utrzymania

4

Wykonywanie działań związanych z zamykaniem projektu: ocena rezultatów,
przygotowanie sprawozdań, archiwizacja dokumentacji

5

Ewaluacja procesu wdrażania Strategii

6

Rozwiązanie Zespołu zadaniowego

Lp.

Planowana struktura zarządzania
w związku z czym przyjęto:

powinna

być

zgodna

ze

standardami

PMI,

a. poziom sterujący, który będzie wyznaczać Wójt gminy;
b. poziom zarządczy, czyli lider lub kierownik zespołu zadaniowego, asystenci oraz
specjaliści (również zewnętrzni);
c. wykonawczy (tj. personel realizujący zadania, zaangażowani wykonawcy).
Zespół zadaniowy powinien dbać o bliską współpracę z zaangażowanymi podmiotami,
reagować na zmiany w trakcie realizacji danego działania projektowego, czy też korzystać
z narzędzi informatycznych wspomagających proces wdrażania. Podczas zaplanowanych,
cyklicznych spotkań zespołu i władz jednostki, rekomenduje się omawianie najważniejszych
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kwestii dotyczących realizacji przedsięwzięć, takich jak stopień osiągnięcia wskaźników,
problemy i ryzyka, postęp w realizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych czy przepływy
oraz zabezpieczenie finansów. Spotkania stanowią główną platformę, gdzie na podstawie
analizy nieustannie zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym prawnego,
postępów w wykonywaniu konkretnych działań ujętych w Strategii (zgodnie z weryfikacją
danych bieżących z systemem monitorowania), analizy bieżących zdarzeń wdrożeniowych,
oceną aktualnych ryzyk w realizacji, będą przygotowywane rekomendacje w zakresie
konieczności modyfikacji, zmiany Strategii, przekładane Wójtowi gminy. Władze
samorządowe we współpracy ze służbami finansowymi, prawno-administracyjnymi,
poszczególnymi liderami zespołów zadaniowych, przy udziale procesu konsultacji społecznych
(o ile będzie to uzasadnione) powinny wnikliwie analizować zaistniałe okoliczności i na tej
podstawie opracowywać formalne działania w zakresie konieczności wprowadzania
ewentualnych modyfikacji Strategii.
W obrębie zespołów zadaniowych powinna być dokonywana analiza możliwości poprawy
własnej wydajności, a następnie dostrojenie i dostosowywanie swoich działań do
wyciągniętych wniosków. Decyzje zgodnie z ustrojem demokratycznym, powinny być
podejmowane większością głosów. Jednakże, w przypadku braku porozumienia głos
decydujący będzie należeć do Wójta gminy.

11. MONITORING REALIZACJI
STRATEGII
Planowana realizacja Strategii Gminy Zbrosławice na lata 2021-2030 stanowi
wyznacznik do opracowania i wdrożenia systemu monitorowania, który będzie zdolny do
obsługi działań zaplanowanych do realizacji w ramach opracowanych celów strategicznych
i operacyjnych, ale także do stałego wykorzystywania. System monitorowania powinien być
kompletny, kompleksowy i rzetelny z uwagi na uwzględnienie wszystkich wymiarów
monitorowania i kwestionowanie adekwatnych dla konkretnych działań wskaźników.
Monitorowanie i ewaluacja Strategii stanowi jeden z kluczowych elementów w procesie
zarządzania strategicznego, polegającym na ocenie postępu realizacji jej wdrażania.
Podstawą monitorowania jest systematyczność w obserwowaniu zmian, czyli jakościowych
i ilościowych wskaźników określonych w Strategii. Ponadto, istotna jest możliwość szybkiego
reagowania na pojawiające się problemy w osiąganiu założonych zamierzeń. Wymaga to
z jednej strony zbudowania sprawnego systemu monitorowania, pozwalającego na bieżącą
ocenę postępów prowadzonych działań, z drugiej zaś systemu subiektywnej oceny efektów
realizowanych zadań. Jednakże, sprawnie funkcjonujący system monitorowania umożliwia
bieżące wprowadzanie niezbędnych korekt, w przypadku, gdy postęp realizacji odbiega od
założonego, jak też reagowanie na zmiany sytuacji w bezpośrednim otoczeniu oraz
przedstawianie władzom samorządowym i społeczeństwu lokalnemu, informacji na temat
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wykorzystywania publicznych środków finansowych przeznaczonych na wsparcie polityki
rozwoju jednostki.
Skutecznie działający monitoring pozwala również na prawidłowe wykorzystanie środków
finansowych przeznaczonych na poszczególne przedsięwzięcia projektowe, co ma istotne
znaczenie w sytuacji wykorzystywania środków zewnętrznych, tj. pochodzących z różnych
źródeł, rządowych (ministerialnych), UE oraz innych, które będą wspierały budżet gminny
w realizacji przedsięwzięć.
Monitorowanie dążenia do osiągnięcia zamierzonych celów powinno obejmować takie
działania jak:
●

●
●
●
●
●

systematyczne zbieranie danych liczbowych dotyczących realizacji celów
strategicznych i operacyjnych, przeprowadzenie analiz porównawczych
i tematycznych;
przygotowywanie cyklicznych raportów ukazujących stopień realizacji celów Strategii;
ocena osiągniętych rezultatów oraz określenie stopnia wykonania przyjętych celów
i działań;
ocena rozbieżności między przyjętymi celami, działaniami a osiągniętymi rezultatami;
analiza przyczyn rozbieżności oraz identyfikacja obszarów wymagających podjęcia
działań interwencyjnych;
wydawanie rekomendacji odnośnie zmian (aktualizacji) Strategii oraz przyjętych
działań.

Przedmiotem monitorowania są wszystkie procesy składające się na wdrażane działania
projektowe. W szerszym rozumieniu więc, system monitorowania obejmuje także następujące
elementy:
sytuację społeczno-gospodarczą, w tym uwarunkowania wpływające na politykę
rozwoju samorządu gminnego;
● sytuację wewnątrz organizacji, przemiany, zachodzące procesy, potencjały i deficyty;
● realizację obszarów kluczowych i celów strategicznych określonych w Strategii;
● realizację konkretnych działań projektowych.
●

Jednakże, zakres systemu monitorowania Strategii nie powinien być zbyt obszerny
z tego względu, że realizacja Strategii jako dokumentu o charakterze strategicznym,
sama w sobie pozwoli ocenić jego wpływ na ogólny stan rozwoju jednostki.
Odpowiedzialność za monitorowanie realizacji Strategii spada na osobę wyznaczoną w tym
celu, która powinna wykonywać niniejsze zadanie za pośrednictwem poszczególnych
Zespołów zadaniowych, w których zostaną wskazane osoby do prowadzenia bieżącego
monitoringu, gromadzenia danych, informacji, jak też współpracy z poszczególnymi
komórkami organizacyjnymi i realizatorami działań projektowych. W procesie monitorowania
uczestniczyć będzie również organ nadzorczy, którym jest Rada Gminy. Do jej kompetencji
należeć będzie w szczególności: zapoznawanie się z postępami (oceną efektywności
i skuteczności) realizacji Strategii, wydawanie rekomendacji odnośnie zmian, aktualizacji,
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nowych kierunków, ewentualnie podejmowania działań zaradczych w przypadku rozbieżności
osiąganych a planowanych rezultatów.
System monitorowania oraz raportowania służyć będzie kontrolowaniu postępów realizacji
Strategii Rozwoju Gminy Zbrosławice na lata 2021-2030. Ma on za zadanie zapewnić zgodność
wdrażania dokumentu i określonych w nich działań z uprzednio przyjętymi założeniami,
w szczególności poprzez dbałość o implementację zamierzonych celów. Kluczową funkcją tak
zaprojektowanego systemu monitorowania będzie również identyfikacja ewentualnych
problemów, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji Strategii oraz odpowiednio wczesne
reagowanie na występujące trudności poprzez podjęcie stosownych działań zaradczych lub
naprawczych.
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