
 



 2 STRATEGIA ROZWOJU GMINY DĄBROWA TARNOWSKA NA LATA 2021-2030 

Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata  

2021-2030 

Miasto i Gmina Dąbrowa Tarnowska 

 

 

 

 

Opracowano we współpracy z: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół w składzie: 

1. inż. Joanna Tymczuk 

2. mgr inż. Natalia Sierpińska 

3. mgr Nina Łapeta 

4. mgr Ewelina Lapczyk 



 

 

3 Spis treści 

 

SPIS TREŚCI  

I Wprowadzenie ............................................................................................................................................... 5 

1.1.Metodyka opracowania strategii .................................................................................................... 5 

1.2.Kontekst planowania strategicznego ........................................................................................... 6 

II Wnioski z diagnozy strategicznej .......................................................................................................... 7 

2.1. Położenie ................................................................................................................................................ 7 

2.2. środowisko przyrodnicze ................................................................................................................ 8 

2.3. Społeczeństwo ................................................................................................................................... 11 

2.4. Gospodarka ......................................................................................................................................... 15 

2.5. Przestrzeń ........................................................................................................................................... 17 

2.6. Kultura, sport i rekreacja .............................................................................................................. 18 

2.7. Wnioski z przeprowadzonego badania ankietowego ........................................................ 18 

III Analiza SWOT ........................................................................................................................................... 21 

3.1. Infrastruktura techniczna .............................................................................................................. 22 

3.2. Gospodarka .......................................................................................................................................... 23 

3.3. Społeczeństwo .................................................................................................................................... 25 

3.4. środowisko .......................................................................................................................................... 27 

IV Obszary strategicznej interwencji .................................................................................................... 28 

4.1. OSI określone w Strategii Rozwoju Województwa małopolskiego .............................. 28 

4.2. Obszar strategicznej interwencji w gminie Dąbrowa Tarnowska ................................ 29 

V Wizja .............................................................................................................................................................. 31 

VI Cele strategiczne, operacyjne i zadania .......................................................................................... 32 

VII Model struktury funkcjonalno-przestrzennej ............................................................................ 44 

1.1. Rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej .... 47 

VIII Nawiązanie do nadrzędnych dokumentów strategicznych – krajowych oraz 

regionalnych ................................................................................................................................................... 51 

8.1. Zgodność z założeniami programowymi UE oraz polityka równych szans .............. 51 

1.2. Poziom krajowy ................................................................................................................................. 52 

1.3. Poziom regionalny ............................................................................................................................ 53 

1.4. Polityka przestrzenna w Strategii Rozwoju ............................................................................ 54 



 4 STRATEGIA ROZWOJU GMINY DĄBROWA TARNOWSKA NA LATA 2021-2030 

1.5. Zgodność celów zawartych w Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa Tarnowska na 

lata 2021-2030 z celami na poziomie krajowym, wojewódzkim oraz ponadlokalnym 55 

IX System wdrażania i finansowania .................................................................................................... 62 

9.1. System wdrażania ............................................................................................................................ 62 

1.2. Ramy finansowe oraz źródła finansowania ............................................................................ 63 

X Monitoring i ewaluacja ........................................................................................................................... 66 

10.1.Monitoring ......................................................................................................................................... 66 

10.2.Ewaluacja ........................................................................................................................................... 67 

XI Podsumowanie ......................................................................................................................................... 69 

XII Spis rysunków i wykresów ................................................................................................................ 70 

XII Załączniki .................................................................................................................................................. 72 

1.1. Ankieta dla mieszkańców .............................................................................................................. 72 

 

  



 

 

5 I Wprowadzenie 

I WPROWADZENIE 

1.1.METODYKA OPRACOWANIA STRATEGII 

Strategia rozwoju gminy jest dokumentem określającym kierunki i obszary 

rozwoju gminy jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne, przez najbliższe kilka lat. 

Strategia stanowi całościową koncepcję zarządzania rozwojem gminy i jest elementem 

dopełniającym funkcjonowanie i zrównoważony rozwój danego obszaru. Planowanie 

strategiczne jest jednym z wyznaczników poprawnego zarządzania gminą, co w dalszym 

etapie przekłada się na rozwój lokalny. Strategia ma za zadanie przede wszystkim 

eliminować istniejące bariery, na rzecz wykorzystywania lokalnych atutów. W tym celu 

podstawowymi elementami w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa 

Tarnowska są: 

 diagnoza strategiczna, 

 analiza SWOT,  

 wizja, 

 cele strategiczne i operacyjne,  

 system wdrażania, monitoring i ewaluacja.  

Strategia rozwoju gminy ma za zadanie podnosić poziom życia mieszkańców, 

uwzględniając ciągłe przemiany społeczno-gospodarcze. Wprowadza zmiany jakościowe 

oraz ilościowe i prowadzi do udoskonalania narzędzi jakie oferuje gmina. Strategia 

podkreśla atuty jednostki terytorialnej, jednocześnie analizując problemy w niej 

występujące.  

Strategię rozwoju gminy Dąbrowa Tarnowska sporządzono na lata 2021-2030, 

gdzie założono, że dany zasięg czasowy pozwoli na wdrożenie celów strategicznych, 

uwzględni analizowane szanse i zagrożenia oraz pozwoli na długotrwały monitoring 

wraz z ewaluacją określonych wskaźników, przy wcześniejszym procesie wdrażania. 

Przy analizie danych statystycznych kierowano się najbardziej aktualnymi spisami na 

dzień opracowywania strategii. Dane jednak należy na bieżąco analizować w celu 

kontroli sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie. 

Przy procesie planowania strategicznego wykorzystano takie metody badawcze 

jak:  

 metoda obserwacyjna, 

 metoda monograficzna,  

 metoda badania dokumentów, 

 metoda statystyczna, 

 metoda analizy i krytyki piśmiennictwa. 
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Strategia rozwoju gminy powinna opierać się na partycypacji społecznej, która 

oznacza ścisłą współpracę z mieszkańcami badanego obszaru. Idąc za poprawnością 

konstruowania strategii i wymogami konsultacji społecznych, przeprowadzono na 

terenie gminy badania ankietowe oraz warsztaty strategiczne, a z wniosków 

sformułowano kierunki rozwoju i cele strategiczne.  

Przy planowaniu działań strategicznych, kierowano się słabymi i mocnymi 

stronami, wyodrębniono obszary i kierunki rozwoju oraz stworzono wizję gminy, która 

stanowić ma ogólny kierunek rozwoju miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska.   

1.2.KONTEKST PLANOWANIA STRATEGICZNEGO 

Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa Tarnowska to odpowiedź na zmieniające się 

procesy społeczno-gospodarcze gminy, powiatu a w konsekwencji całego 

województwa. Opracowany dokument powstał w celu stworzenia dla gminy kierunku, 

w jakim powinna planować swój rozwój, realizować istniejące i przyszłe zadania, co  

ma prowadzić do poprawy jakości życia mieszkańców. Strategia Rozwoju Gminy 

Dąbrowa Tarnowska na lata 2021-2030, wspólnie ze Strategią Rozwoju Województwa 

„Małopolska 2030” oraz innymi dokumentami strategicznymi, ma za zadanie tworzyć 

kompletny obraz rozwoju danej jednostki samorządu terytorialnego.  

  



 

 

7 II Wnioski z diagnozy strategicznej 

II WNIOSKI Z DIAGNOZY STRATEGICZNEJ 

Według Ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie dnia 13 listopada 

2020 roku, wnioski z diagnozy strategicznej, stanowią podstawę w opracowaniu 

dokumentu Strategii Rozwoju. W gminie Dąbrowa Tarnowska, po przeprowadzonej 

diagnozie strategicznej oraz konsultacjach społecznych, wysuwają się istotne wnioski, 

wpływające znacząco na dalszą część dokumentu. Wnioski z diagnozy strategicznej, 

podzielone zostały na analizowane sfery, zgodnie z przeprowadzoną charakterystyką.  

2.1. POŁOŻENIE  

1. Położenie Gminy w powiecie znajdującym się na styku dwóch województw, co 

pozytywnie wpływa na rozwój gospodarczy. 

2. Działanie Lokalnej Grupy Działania PROWENT na terenie miasta i gminy 

Dąbrowa Tarnowska wspomagającej rozwój przedsiębiorczości na tle regionu. 

3. Przebiegająca przez Gminę droga krajowa nr 73 oraz droga wojewódzka nr 975, 

które umożliwiają dobre połączenie z innymi miastami i gminami. 

Rysunek 1. Gmina Dąbrowa Tarnowska na tle powiatu dąbrowskiego 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych 

(Bdot10k) 
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Rysunek 2. Położenie gminy Dąbrowa Tarnowska na tle Polski, województwa 

małopolskiego oraz powiatu dąbrowskiego 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych 

(Bdot10k) 

2.2. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

1. Położenie Gminy w zlewni Jednolitych Części Wód Podziemnych nr 133 oraz 134, 

których ogólna ocena oraz stan chemiczny kształtują się na poziomie dobrym. 

2. Gmina Dąbrowa Tarnowska znajduje się w zlewni rzeki Breń. Przez Gminę 

przepływa także potok Nieczajka, potok Upust oraz potok Szarwarczanka. 

3. Zgodne z klasyfikacją stanu i potencjału ekologicznego stan jednolitych części 

wód powierzchniowych określa się jako słaby. 

4. Największe zalesienie terenu występuje w południowej części Gminy. 

5. Wśród gleb występujących na terenie Gminy wyróżnia się mady piaszczyste, 

piaski aluwialne oraz bielice, a ich jakość ocenia się jako słabą.  
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Rysunek 3. Lokalizacja JCWPd nr 133 

 

Źródło: www.pgi.gov.pl 

Rysunek 4. Lokalizacja JCWPd nr 134 

 

Źródło: www.pgi.gov.pl 
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Rysunek 5. Wody powierzchniowe w gminie Dąbrowa Tarnowska 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych 

(Bdot10k) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych 

(Bdot10k) 
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2.3. SPOŁECZEŃSTWO  

1. Obserwowany jest stopniowy spadek liczby mieszkańców w ostatnich pięciu 

latach z powodu odpływu ludzi do większych ośrodków miejskich, przez co 

obserwuje się pogłębiające się negatywne wskaźnik demograficzne. 

2. Wzrost liczby mieszkańców w miejscowościach Brnik, Gruszów Mały, 

Laskówka Chorąska oraz Lipiny mogący świadczyć o rozwoju tych sołectwa. 

3. W mieście Dąbrowa tarnowska odnotowuje się największą liczbę 

mieszkańców i stanowi ono miejsce koncentracji najważniejszych usług  

w Gminie. 

4. Proporcjonalny podział ludności ze względu na płeć w ogólnej liczbie 

mieszkańców. 

5. Znacznie wyższa gęstość zaludnienia w gminie Dąbrowa Tarnowska (182 

os./km2) w porównaniu do powiatu dąbrowskiego (111 os./km2) oraz 

najwyższa wartość wśród sąsiadujących gmin. 

6. Niepokojący spadek wartości przyrostu naturalnego w 2020 roku (-42)  

w porównaniu do poprzednich lat, gdzie wskaźnik osiągał wartości dodatnie. 

7. Niezbyt korzystna sytuacja w całym sąsiedztwie Gminy pod względem 

przyrostu naturalnego. 

8. Bardzo zróżnicowane saldo migracji w ostatnich pięciu latach, jednak w 2020 

roku widoczny wzrost wartości danego wskaźnika. 

9. Rozbudowana baza placówek oświatowych na terenie Gminy, co pozytywnie 

wpływa na jakość kształcenia. 

10. Dobry poziom nauczania czego widocznym skutkiem są wysokie wyniki 

uczniów z egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku. 

11. Sprawnie prowadzony Samorządowy Żłobek „Perełka” pozytywnie 

wpływający na rozwój zawodowy rodziców, którzy dzięki opiece nad dziećmi 

do lat 3 mogą podjąć pracę. 

12. Rozbudowana oferta Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

świadczącego opiekę zdrowotną. 

13. Zauważalny spadek liczby mieszkańców korzystających z pomocy społecznej 

w 2020 roku świadczący o poprawiającej się sytuacji materialnej oraz 

życiowej mieszkańców Gminy. 

14.  Głównymi powodami udzielania pomocy i wsparcia w 2020 roku były: 

długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo, niepełnosprawność. 

15. Działający Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej dający 

możliwość całodobowej opieki dla osób starszych, chorych lub  

z niepełnosprawnościami. 
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Rysunek 6. Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach i mieście Dąbrowa 

Tarnowska w 2020 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta Dąbrowa Tarnowska 
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Wykres 1. Przyrost naturalny w gminie Dąbrowa Tarnowska w latach 2016-2020 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych  

Tabela 1. Saldo migracji w gminie Dąbrowa Tarnowska w latach 2016-2020 

wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 

zameldowanie 179 158 218 148 144 

wymeldowanie 143 186 201 212 147 

saldo migracji 36 -28 17 -64 -3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych  

Wykres 2. Wyniki z egzaminu ósmoklasisty w gminie Dąbrowa Tarnowska, 

powiecie dąbrowskim oraz województwie małopolskim w 2021 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych  
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Wykres 3. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w gminie Dąbrowa 

Tarnowska w latach 2016-2020 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych  

Rysunek 7. Gęstość zaludnienia w gminie Dąbrowa Tarnowska oraz sąsiednich 

gminach w 2020 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych 
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Rysunek 8. Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców w gminie Dąbrowa 

Tarnowska oraz sąsiadujących gminach 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych 

 

2.4. GOSPODARKA 

1. Systematyczny wzrost liczby podmiotów gospodarczych w Gminie oznaczający 

regularny rozwój przedsiębiorczości. 

2. Regularny wzrost liczby prowadzonych działalności gospodarczych w obszarze 

handlu. 

3. W Gminie działające 2 duże przedsiębiorstwa zatrudniają do 249 pracowników, 

natomiast mikro-przedsiębiorstw jest 1 636. 

4. Widoczny w ostatnich latach spadek liczby osób zarejestrowanych w PUP, jednak 

w 2020 roku liczba osób pozostających bez pracy wzrosła. 

5. Kształtująca się na podobnym poziomie liczb osób bezrobotnych w podziale na 

miasto wieś. 

6. Istniejąca Specjalna Strefa Ekonomiczna o wielkości 15,16 ha pozwalająca na 

rozwój nowych przedsiębiorstw i zakładów pracy. 

7. Z roku na rok widoczny wzrost dochodów Gminy co pozytywnie wpływa na 

poprawę sytuacji finansowej Gminy. 
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Wykres 4. Wydatki i dochody na 1 mieszkańca w gminie Dąbrowa Tarnowska  

w latach 2016-2020 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych 

Rysunek 9. Specjalna Strefa Ekonomiczna Dąbrowa Tarnowska 

 

Źródło: www.dabrowatar.pl 

 

  

3 393 
3 727 

4 115 4 196 

4 752 

3 390 

3 825 3 994 

4 366 

4 860 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2016 2017 2018 2019 2020



 

 

17 II Wnioski z diagnozy strategicznej 

2.5. PRZESTRZEŃ  

1. Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dąbrowa 

Tarnowska  z 1995 roku, z późniejszą aktualizacją w 2011 roku, wymagające 

poddania go szczegółowej aktualizacji, ze względu na zmieniającą się sytuację 

funkcjonalno-przestrzenną Gminy. 

2. Rozbudowana sieć drogowa umożliwiająca rozwój gospodarczy Gminy, ponadto 

pozytywnie wpływająca na jakość życia mieszkańców. 

3. Droga krajowa przechodząca przez Gminę gwarantująca łatwiejszy dostęp do 

innych ośrodków gminnych/miejskich. 

4. Kursujące autobusy różnych relacji systematycznie zwiększające mobilność 

mieszkańców. 

5. Dostarczaniem wody do Gminy zajmuje się Rejonowe Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej. 

6. Systematyczne wydłużanie sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej, a także 

gazociągowej. 

7. Działająca biologiczna oczyszczalnia ścieków z systemem grawitacyjnym. 

8. Wyznaczone 11 lokali socjalnych dla osób potrzebujących pomocy. 

Tabela 2. Zasoby mieszkaniowe w gminie Dąbrowa Tarnowska w latach  

2016-2020 

  2016 2017 2018 2019 2020 
Budynki mieszkalne Szt. 4 498 4 562 4 628 4 751 4 658 

Przeciętna powierzchnia 
użytkowa 1 mieszkania 

m2 86,0 86,7 87,2 87,7 b.d. 

Przeciętna liczba osób na  
1 mieszkanie 

- 3,57 3,53 3,50 3,46 b.d. 

Lokale socjalne Szt. 11 11 11 11 b.d. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych 
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Wykres 5. Liczba budynków wraz liczbą przyłączy do sieci wodociągowej oraz 

kanalizacyjnej w latach 2016-2020 w gminie Dąbrowa Tarnowska 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych 

2.6. KULTURA, SPORT I REKREACJA  

1. Rozbudowana baza sportowa umożliwiająca mieszkańcom rozwój pasji 

sportowych oraz prowadzenie aktywnego stylu życia. 

2. Prężnie działający Dąbrowski Dom Kultury oferujący dostęp do wydarzeń 

kulturalnych oraz rozwijania pasji wśród mieszkańców Gminy, a także Ośrodek 

Spotkania Kultur, który daje możliwość poznania różnych kultur poprzez 

organizacje wystaw i wydarzeń. 

3. Prowadzone koła zainteresowań i koła artystyczne, dzięki którym dzieci  

i młodzież mogą poszerzać wiedzę z różnych dziedzin.  

4. Działające Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu 

Kultury umożliwiające naukę i rozwój osobisty seniorów. 

5. Sprawnie funkcjonująca Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej  

w Dąbrowie Tarnowskiej przeznaczona dla wszystkich mieszkańców Gminy 

zapewniająca dostęp do różnej literatury dzięki dużej ilości woluminów oraz 

prenumeracie czasopism.  

6. Organizowane wydarzenia kulturalne z wielu dziedzin promujące sztukę  

i kulturę wśród społeczności lokalnej. 

2.7. WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA ANKIETOWEGO 

Poniższy wykres przedstawia średnią ocenę dla każdego bloku tematycznego  

z badania ankietowego przeprowadzonego we wrześniu 2020 roku na potrzeby 

stworzenia Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2021-2030. Analizując 

odpowiedzi respondentów zauważa się, iż najlepiej oceniony został obszar szkolnictwa. 

Ankietowani przyznali, że aktualny stan placówek oświatowych w Gminie jest na 
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dobrym poziomie co oznacza, że dzieci i młodzież mają zapewnione odpowiednie 

warunki nauki.  Skutkuje to także wysokimi wynikami z egzaminów, np. ósmoklasisty.  

Na drugim miejscu pod względem oceny respondentów znalazła się 

infrastruktura techniczna Gminy. Bardzo ważne w rozwoju Gminy jest to, aby 

infrastruktura techniczna, w tym sieć wodno-kanalizacyjna, była dostosowana do 

potrzeb społeczności lokalnej. Zdaniem dużej części respondentów stan dróg gminnych 

jest dobry co przekłada się na ogólne zadowolenie mieszkańców Gminy w danym 

zakresie.  

Pytania dotyczące kultury, sportu i rekreacji uzyskały średnią ocenę. Osoby 

biorące udział w badaniu wskazała, że stan i wyposażenie obiektów sportowych jest 

dobre, natomiast obiektów kulturalnych średnie. Dostępność do obiektów obu rodzajów 

oceniono na dobrym poziomie.  

Blok tematyczny dotyczący turystyki, czyli dostępności obiektów rekreacyjnych, 

bazy noclegowej oraz bazy gastronomicznej oceniono na średnim poziomie. W tym 

bloku najwięcej ankietowanych przyznało, że aktualna baza gastronomiczna jest 

wystarczająca i dobrze dostosowana do potrzeb mieszkańców. Respondenci zauważyli 

potrzebę większej promocji Gminy w celu pozyskania turystów.  

Kolejnym blokiem tematycznym pod względem oceny jest ochrona zdrowia. 

Pomimo tak rozbudowanej oferty usług medycznych w gminie Dąbrowa Tarnowska 

respondenci zauważają problem niewystarczającej dostępności podstawowej opieki 

zdrowotnej.  

Ankietowani najsłabiej ocenili obszar gospodarki. Większość respondentów 

zauważa bardzo dużą potrzebę wzmożenia działań promocyjnych Gminy  

w celu pozyskania inwestorów. Ponadto osoby biorące udział w badaniu ankietowym 

zwróciły uwagę na małą możliwość rozwoju zawodowego oraz trudność w znalezieniu 

nowego zatrudnienia w obszarze Gminy. Badana grupa przyznała, że jest zadowolona  

z dostępności do usług i handlu co pozytywnie wpływa na poziom zadowolenia 

mieszkańców. Zakres usług i dostępności podstawowych sklepów stanowi ważny 

element życia społeczności lokalnej, co przekłada się na pozytywny odbiór 

mieszkańców, co do jakości zamieszkania w Gminie. 
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III ANALIZA SWOT 

Słowem wstępu należy przybliżyć odbiorcy strategii czym jest i jakie zadanie ma 

spełniać analiza SWOT w strategicznej ocenie Gminy. Analiza SWOT  

w usystematyzowany sposób przedstawia metodę określenia wewnętrznych  

i zewnętrznych czynników mających na celu zaplanowanie dalszego rozwoju. Analizę 

SWOT dzieli się na cztery główne segmenty, przedstawiające wewnętrzne (słabe oraz 

mocne strony) oraz zewnętrzne (szanse i zagrożenia) uwarunkowania. Mocne strony 

określają segmenty oraz aspekty, które wyróżniają Gminę, sprawiają, że staje się ona  

w oczach odbiorcy bardziej atrakcyjna. Słabe strony natomiast określają aspekty  

z jakimi Gmina powinna zmierzyć się w przyszłości, a na ich podstawie tworzy się 

główne cele strategiczne. Szanse przedstawiają zewnętrze czynniki, które w znaczący 

sposób mogą wpłynąć pozytywnie na rozwój i funkcjonowanie Gminy, natomiast 

zagrożenia określają jakie aspekty w negatywny sposób mogą pogarszać sytuację Gminy 

w danych obszarach działalności. 
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3.1. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
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 Bardzo dobre połączenie  

z innymi gminami  
i województwami dzięki DK 73  
i DW975 przechodzącymi przez 
Gminę. 

 Rozbudowana siatka połączeń 
autobusowych. 

 Wydłużająca się sieć 
wodociągowo-kanalizacyjna na 
przestrzeni ostatnich dająca 
możliwość podłączenia większej 
ilości budynków. 

 Bardzo dobrze oceniony stan 
nawierzchni dróg przez 
mieszkańców. 

 Znaczny wzrost długości sieci 
gazowej w ostatnich latach. 

 Rozbudowana sieć dróg 
gminnych. 

 Zlokalizowane na terenie Gminy 
lokale socjalne  
umożliwiające pomoc osobom 
wymagającym szczególnego 
wsparcia. 

 Zmodernizowana oczyszczalnia 
ścieków w Dąbrowie 
Tarnowskiej obsługująca obszar 
całej Gminy. 

 Regularny rozwój i inwestowanie 
w infrastrukturę techniczną. 

 Zachowany porządek  
w miejscach publicznych  
(w opinii mieszkańców). 

 Rozbudowana baza sportowo-
rekreacyjna. 

 Wysoki poziom skanalizowania 
Gminy. 

 Kompaktowość Gminy 
ułatwiająca mieszkańcom 
korzystanie z usług  
i przemieszczanie się. 

 Dostęp do szybkiego Internetu 
dzięki sieci szerokopasmowej. 

 Nieuregulowane sprawy 
własnościowe dotyczące 
gruntów. 

 Zbyt mała liczba mieszkań 
komunalnych/czynszowych. 

 Nieczynna stacja kolejowa. 
 Zmniejszająca się liczba 

budynków mieszkalnych. 
 Uciążliwy hałas generowany 

przez ciężkie samochody 
jeżdżące DW975. 

 Wymagająca poprawy estetyka 
przestrzeni publicznej. 

 Brak ścieżek rowerowych. 
 Brak tanich mieszkań pod 

wynajem. 
 Niewystarczający zakres 

przestrzeni publicznej objęty 
monitoringiem miejskim. 

 Brak siłowni zewnętrznych oraz 
placów zabaw w niektórych 
sołectwach. 

 Zbyt małe wykorzystanie 
istniejących obiektów 
sportowych. 

 Brak dworca autobusowego. 
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 Inwestycja władz w drogi 

wyższego rzędu. 
 Poszerzenie dostępu do 

komunikacji publicznej w całym 
powiecie. 

 Współpraca międzygminna  
w zakresie budowy wspólnych 
ścieżek rowerowych oraz 
pieszych w obrębie kilku gmin. 

 Możliwość pozyskiwania 
środków zewnętrznych na 
dofinansowanie do modernizacji 
infrastruktury technicznej. 

 Kontynuowanie rewitalizacji 
przestrzeni publicznych. 

 Szersze wykorzystanie zasobów 
infrastruktury sportowej. 

 Pogłębiający się problem braku 
wiedzy na temat ładu 
przestrzennego w gminach. 

 Odchodzenie od transportu 
zbiorowego na rzecz 
samochodów osobowych. 

 Pogorszenie się stanu drogi 
krajowej i wojewódzkiej przez 
transport ciężkiego towaru. 

 Wzrost kosztów za odbiór 
odpadów komunalnych. 

 Zwiększenie się ilości barier 
architektonicznych  
i komunikacyjnych. 

 Długi czas realizacji założeń 
Władz oraz stale rosnące koszty 
na ich realizację. 
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3.2. GOSPODARKA 
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 Korzystne połączenie 
komunikacyjne dzięki drodze 
wojewódzkiej oraz krajowej 
przebiegającymi przez Gminę 
pozwalającym na łatwiejszy 
rozwój gospodarki. 

 Wsparcie osób poszukujących 
pracy poprzez sprawnie 
działającą współpracę w relacji 
PUP i Gmina. 

 Zwiększająca się liczba 
podmiotów gospodarczych  
w przeciągu ostatnich lat. 

 Zwiększająca się liczba 
działalności gospodarczych 
zajmujących się 
zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi. 

 Wyznaczona strefa ekonomiczna 
w południowo-wschodniej części 
Gminy. 

 Wykonanie dochodów 
budżetowych w 100,4% w 2020 
roku. 

 Wzrastająca kwota dochodów na 
1 mieszkańca. 

 Brak zakładów pracy 
zatrudniających w szczególności 
kobiety. 

 Brak dużego przemysłu, który 
wpływałby na rozwój Gminy. 

 Większy udział kobiet  
w ogólnej liczbie osób 
bezrobotnych. 

 Brak możliwości rozwoju 
zawodowego w Gminie 
określone jako szczególnie 
uciążliwe według opinii 
ankietowanych mieszkańców. 

 Wzrost liczby osób bezrobotnych 
w 2020 roku m.in. spowodowany 
utratą pracy przez pandemię 
Covid-19. 

 Trudności w znalezieniu pracy 
na terenie Gminy przez 
mieszkańców (wyniki badania 
ankietowego). 

 Niewystarczająca liczba nowych 
form zatrudnienia. 

 Niewystarczające działania 
promocyjne podejmowanie  
w celu pozyskania nowych 
inwestorów/przedsiębiorców. 

 Zbyt mała promocja strefy 
ekonomicznej wśród 
potencjalnych inwestorów. 
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 Dostępność zewnętrznych źródeł 

finansowania, m.in. Fundusze 
Unijne. 

 Współpraca z władzami 
województwa. 

 Wzrost nowych technologii  
i aktywizacja przedsiębiorstw na 
terenie powiatu. 

 Poszerzenie współpracy 
terytorialnej oraz 
międzysektorowej, zwłaszcza  
w obszarze ochrony środowiska  
i promocji, a także gospodarki. 

 Zwiększenie współpracy  
z Urzędem Pracy  
w Dąbrowie Tarnowskiej. 

 Wzrost dochodów mieszkańców 
Gminy. 

 Zmniejszenie dysproporcji 
międzygminnych. 

 Wykorzystanie państwowych 
programów do aktywizacji osób 
bezrobotnych. 

 Wykorzystanie mody na zdrowy  
i aktywny tryb życia. 

 Zainteresowanie inwestorów 
potencjałem strefy 
ekonomicznej. 

 Wzrost bezrobocia w całym 
kraju. 

 Brak wystarczającej promocji 
Gminy w celu przyciągnięcia 
nowych inwestorów. 

 Brak aktywizacji miejsc pracy  
w obrębie powiatu. 

 Problemy z zawieraniem 
współpracy międzygminnej. 

 Gospodarcze skutki pandemii 
Covid-19. 
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3.3. SPOŁECZEŃSTWO  
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 Rozbudowana sieć placówek 

oświatowych. 
 Wystarczający poziom nauczania  

w szkołach. 
 Odpowiednia ilość miejsc w szkołach 

oraz przedszkolach. 
 Dopasowana oferta POZ oraz ZOZ do 

potrzeb mieszkańców. 
 Szeroki zakres usług dostosowany do 

potrzeb mieszkańców. 
 Sprawnie działające Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie  
w Dąbrowie Tarnowskiej. 

 Prowadzenie Żłobka Samorządowego 
„perełka”, który zapewnia wysokiej 
jakości opiekę nad najmłodszymi 
mieszkańcami Gminy. 

 Prężnie działające Centrum Sportu  
i Rekreacji w Dąbrowie Tarnowskiej. 

 Prowadzone liczne kluby  
i stowarzyszenia sportowe. 

 Sprawnie działający Dąbrowski Dom 
Kultury z szeroką ofertą kulturalną. 

 Rozwinięta oferta Miejskiej Biblioteki 
Publicznej wraz z 4 filiami 
bibliotecznymi. 

 Prowadzone zespoły artystyczne  
z różnych dziedzin. 

 Działające Stowarzyszenie 
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy 
Dąbrowskim Domu Kultury. 

 Funkcjonująca świetlica w ramach 
„centrum osiedlowego” zapewniająca 
organizację czasu wolnego dzieci  
i młodzieży. 

 Sprawnie działający Miejski Ośrodek 
Pomocy i Wsparcia Rodziny  
w Dąbrowie Tarnowskiej. 

 Malejąca liczba rodzin korzystających  
z pomocy społecznej. 

 Skutecznie prowadzony Dom Pomocy 
Społecznej.  

 Efektywnie działająca Komenda 
Powiatowa Policji. 

 Zlokalizowana w Dąbrowie 
Tarnowskiej Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej wraz  
z ośmioma Ochotniczymi Strażami 
Pożarnymi.  

 Możliwość rozwoju talentów 
sportowych u dzieci i młodzieży. 

 Organizowane wydarzenia kulturalne 
w Gminie. 

 Wysoki poziom utożsamiania się 
społeczności lokalnej z Gminą. 

 Zmniejszająca się liczba mieszkańców 
w Gminie. 

 Ujemny przyrost naturalny  
w ostatnim roku, gdzie w poprzednich 
latach utrzymywał się on na dodatnim 
poziomie. 

 Odpływ ludności do większych miast. 
 Niewystarczająca liczba miejsc  

w żłobkach utrudniająca podjęcie 
pracy młodym rodzicom. 

 Brak miejsc do spędzania wolnego 
czasu na terenach wiejskich. 

 Występujący problem wandalizmu  
w miejscach publicznych. 

 Niewystarczająca ilość miejsc w DPS. 
 Niewystarczająca ilość miejsc  

w domach seniora. 
 Ujemna wartość salda migracji  

w ostatnich dwóch latach. 
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 Rozwój usług społecznych dla 

starszych osób oraz dzieci  
i młodzieży. 

 Wykorzystanie polityki państwa 
nastawionej na pomoc osobom 
starszym, osobom z 
niepełnosprawnościami, 
zagrożonych lub wykluczonych. 

 Wzrost zainteresowania władz 
wyższego szczebla pomocą 
społeczną. 

 Sprawnie działające ośrodki 
pomocy społecznej na obszarze 
powiatu. 

 Większe zainteresowanie 
społeczności w zakresie 
rozwiązywania problemów 
społecznych. 

 Systematyczne rozwijanie oferty 
CSiR, biblioteki itp. do potrzeb 
mieszkańców. 

 Wspieranie istniejących 
stowarzyszeń i klubów 
zrzeszających społeczność lokalną. 

 Postępujący proces starzenia się 
społeczeństwa. 

 Zanikanie tradycji i uczestnictwa  
w wydarzeniach 
folklorystycznych. 

 Zmniejszanie się utożsamiania  
z Gminą wśród młodych osób. 

 Zwiększenie się izolacji społecznej  
u osób starszych. 

 Wzrost liczby osób z zaburzeniami 
psychicznymi spowodowany 
pandemią COVID-19. 

 Wzrost uzależnień od Internetu 
wpływający na brak aktywności 
zawodowej. 

 Zwiększenie się liczby 
mieszkańców potrzebujących 
pomocy społecznej. 

 Zwiększenie się zapotrzebowania 
na usługi społeczne i medyczne. 

 Zmieniająca się sytuacja 
demograficzna w kraju 
powodująca niekorzystne 
wskaźniki demograficzne. 

 Brak zainteresowania działaniami 
integrującymi społeczność. 

 Niedostosowanie oferty 
kulturowo-sportowej do 
oczekiwań mieszkańców. 

Z
A

G
R

O
Ż

E
N

IA
 

 

  



 

 

27 III Analiza SWOT 

3.4. ŚRODOWISKO  
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 Dobry stan chemiczny i ilościowy 
JCWPd. 

 Urozmaicona sieć rzeczna, 
przepływające przez Gminę rzeki 
m.in. Breń, potok Nieczajka, potok 
Szarwarczanka. 

 Potencjalna możliwość wydobycia 
piasków ze żwirem, gliny i iłów. 

 Brak obszarów zagrożonych 
podtopieniem lub powodzią. 

 Sprawne odbieranie odpadów 
komunalnych przez firmy 
zewnętrzne. 

 Dobrze działające dwa Punkty 
Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych. 

 Występowanie słabej jakości 
gleb. 

 Zły stan jakości powietrza 
szczególnie w okresie 
grzewczym. 

 Niezadowalające, zdaniem 
ankietowanych,  zaangażowanie 
w działania proekologiczne. 

 Zbyt mało informacji  
o poprawnej segregacji śmieci  
w Gminie. 

 Palenie w piecach 
nieodpowiednim opałem. 
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1. Zwiększenie ilości dotacji na 
wymianę pieców węglowych. 

2. Współpraca międzygminna  
w zakresie ochrony środowiska. 

3. Wspieranie mieszkańców 
korzystających z odnawialnych 
źródeł energii. 

4. Rozwój odnawialnych źródeł 
energii (OZE). 

5. Prowadzenie kampanii 
zachęcających do dbania  
o środowisko. 

1. Zanieczyszczenie wód odpadami. 
2. Rosnące stawki za 

gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

3. Pogłębiający się problem 
zanieczyszczenia powietrza. 

4. Brak zainteresowania dbałością  
o środowisko wśród 
społeczności. 

5. Degradacja środowiska poprzez 
nieodpowiednie prowadzenie 
upraw rolnych. 

6. Zwiększenie się produkcji  
i zużycia plastiku. 
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IV OBSZARY STRATEGICZNEJ INTERWENCJI 

Według ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w strategii rozwoju 

gminy powinny znaleźć się obszary strategicznej interwencji określone w strategii 

rozwoju województwa oraz OSI kluczowe dla gminy, jeśli takie istnieją wraz z zakresem 

planowanych działań1. Zgodnie z proponowanymi zapisami dotyczącymi obszarów 

strategicznej interwencji w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, omawiany 

obszar definiowany jest jako „wskazany w strategii rozwoju obszar o zidentyfikowanych 

lub potencjalnych powiązaniach funkcjonalnych lub o szczególnych warunkach 

społecznych, gospodarczych lub przestrzennych, decydujących o występowaniu barier 

rozwoju lub trwałych, możliwych do aktywowania, potencjałów rozwojowych, do którego 

kierowana jest interwencja publiczna łącząca inwestycje finansowane z różnych źródeł,  

w tym w szczególności gospodarcze, infrastrukturalne i zasoby ludzkie lub rozwiązania 

regulacyjne”.  

4.1. OSI OKREŚLONE W STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA 
MAŁOPOLSKIEGO  

Na poziomie województwa małopolskiego określono obszary strategicznej 

interwencji – w tym obszary problemowe oraz wzrostu. Te drugie to obszary, które 

posiadają znaczące możliwości rozwoju – są to miasta oraz ich obszary funkcjonalne. 

Gmina Dąbrowa Tarnowska w Strategii „Małopolska 2030” została wskazana jako 

optymalny zasięg MOF Tarnów. W przypadku wspólnych działań w ramach MOF razem 

z miastem Tarnów województwo małopolskie będzie wspierać gminy współpracujące ze 

sobą. 

Rysunek 10. Delimitacja Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w województwie 

małopolskim 

 

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” 

                                                        

1  Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 1295, 2020, z 2020 r. poz. 1378, 2327) 
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4.2. OBSZAR STRATEGICZNEJ INTERWENCJI W GMINIE DĄBROWA 
TARNOWSKA 

Obszar strategicznej interwencji gminy może być obszarem wzrostu, obszarem 

posiadającym potencjał rozwojowy bądź konkurencyjny. Obszar strategicznej 

interwencji stanowić może także obszar problemowy, na którym występują bariery 

funkcjonalno-przestrzenne. Zarówno pierwszy jak i drugi OSI jest ważny w zakresie 

kształtowania polityki rozwoju.  

W procesie konsultacji społecznych i badania ankietowego wyznaczono Obszar 

Strategicznej Interwencji gminy Dąbrowa Tarnowska. Zlokalizowany jest on  

w zachodniej części Gminy i jest to najbliższe sąsiedztwo Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej, która znajduje się w miejscowości Morzychna. Wyznaczony teren 

posiada znaczący potencjał dla rozwoju gospodarczego, w związku z czym 

wyodrębniony został jako możliwy do wzrostu oraz konkurencji na tle regionu.  

Dzięki interwencji i działaniom związanym z promowaniem, Specjalna Strefa 

Ekonomiczna może zyskać nowych inwestorów, a mieszkańcy większe możliwości  

w znalezieniu nowej pracy. Lokalizacja danej Strefy stanowi korzystne źródło potencjału 

do lokowania nowych inwestycji oraz zwiększenia zainteresowania potencjalnych 

inwestorów obszarem Gminy. 

Nowe zakłady pracy powstające w granicach Gminy wpływają na rozwój nie tylko 

gospodarczy, ale również społeczno-ekonomiczny społeczności lokalnej. Aby młodzi 

ludzie mieli perspektywę rozwoju kariery zawodowej potrzebują możliwości,  

a takie właśnie mogą im dać nowe zakłady pracy, które mogłyby być utworzone  

w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Morzychnie. 
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Rysunek 11. Obszary strategicznej interwencji dla gminy Dąbrowa Tarnowska 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych 

(Bdot10k) oraz badania ankietowego 
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V WIZJA 

W trakcie badania ankietowego na potrzeby stworzenia Strategii Rozwoju Gminy 

Dąbrowa Tarnowska na lata 2021-2030 mieszkańcy mieli możliwość podzielenia się 

tym jakie jest ich wyobrażenie Gminy w 2030 roku. Zdecydowana większość 

respondentów (68%) wskazała na to, iż chciałaby, aby Gmina utożsamiana była  

z przedsiębiorczością i miejscem atrakcyjnym dla inwestorów, a także tworzeniem 

nowych miejsc pracy dla mieszkańców. Blisko co siódmy ankietowany wskazał, że jego 

wizja to Gmina ekologiczna dbająca o środowisko naturalne i estetykę otoczenia. 10% 

badanej grupy chciałoby, żeby Gmina kojarzona była z dostępem do wysokiej jakości 

usług społecznych. Pozostali respondenci wskazali na „gminę atrakcyjną dla turystów” 

(6%).  

Tabela 3. Pytanie ankietowe dla mieszkańców „Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź 

z czym chciałby/chciałaby Pan/i aby utożsamiano gminę Dąbrowa Tarnowska  

w roku 2030?” 

Odpowiedź % 

z gminą przedsiębiorczą, atrakcyjną dla 
inwestorów i tworzącą nowe miejsca pracy, 

68% 

z gminą ekologiczną dbającą o środowisko 
naturalne i estetykę otoczenia, 

15% 

z gminą zapewniającą dostęp do wysokiej 
jakości usług społecznych, 

10% 

z gminą atrakcyjną dla turystów, 6% 

z czymś innym 1% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego 

W trakcie warsztatów strategicznych zwrócono uwagę na to, że gmina Dąbrowa 

Tarnowska w 2030 roku powinna być gminą, w której mieszka się i żyje bezpiecznie. 

Jest przyjazna dla mieszkańców oraz oferująca szeroki zakres usług publicznych wraz  

z zapewnieniem połączeń komunikacyjnych odpowiadających potrzebom społeczności 

lokalnej. Gmina Dąbrowa Tarnowska jako „zielona gmina” z przemysłem innowacyjnym, 

kultywująca tradycje i dbająca o zabytki. 

Wizja określa stan jaki po zrealizowaniu wyznaczonych celów oraz zadań Gmina 

będzie mogła osiągnąć. Dzięki analizie danych zastanych, rozmów przeprowadzonych  

w trakcie trwania warsztatów strategicznych oraz wyników badania ankietowego 

sformułowano wizję, która brzmi: 

Gmina, w której mieszka i żyje się bezpiecznie; dobrze skomunikowana oraz przyjazna 

dla mieszkańców z szerokim zakresem usług publicznych; „Zielona gmina”  

z innowacyjnym przemysłem, kultywująca tradycję i dbająca o zabytki. 
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VI CELE STRATEGICZNE, OPERACYJNE I ZADANIA 

Jednym z podstawowych etapów opracowania Strategii Rozwoju jest określenie 

celów strategicznych oraz operacyjnych, w tym wynikających z nich zadań.  

Cele strategiczne są elementem Strategii Rozwoju Gminy, które służą 

usystematyzowaniu, zhierarchizowaniu oraz określeniu podstawowych czynników, 

które należy realizować w trakcie trwania danego dokumentu. Aby wdrażanie strategii 

było łatwiejsze a realizacja głównych celów bardziej kompleksowa, cele strategiczne 

dzieli się na sfery dotyczące danych kierunków rozwoju (np. cele w obszarze: 

gospodarki, środowiska). 

Cele operacyjne są wyznaczane na niższym szczeblu, służą one określeniu jakie 

główne działania należy podjąć w obszarze planowanych celów strategicznych.  

Kierunki działań (zadania) wyznaczają szczegółowe inwestycje jakie Gmina 

powinna podjąć w trakcie trwania strategii. 

Dane cele strategiczne sformułowane zostały na podstawie przeprowadzonych 

badań ankietowych, diagnozy strategicznej, warsztatów strategicznych oraz analizy 

SWOT, z których wyłoniły się podstawowe problemy. 

Wśród najważniejszych obszarów działań, które zostały określone na podstawie 

przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz diagnozy strategicznej, wyróżniono  

3 główne w zakresie społecznym, gospodarczym oraz przestrzennym: 

Rysunek 12. Cele strategiczne gminy Dąbrowa Tarnowska 

 

Zwiększenie 
znaczenia gospodarki 

lokalnej poprzez 
wykorzystanie 

istniejących szans 
rozwojowych oraz 

wspomaganie 
miejscowych 

przedsiębiorców 

Wysoka jakość życia 
mieszkańców, dzięki 

zachowaniu 
bezpieczeństwa  

i dostępu do usług 

Rozwinięta 
infrastruktura wraz  

z racjonalnym 
zagospodarowaniem 

przestrzennym 
sprzyjającym dbałości 

o środowisko 
naturalne 
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Określone cele strategiczne mają za zadanie eliminację istniejących barier na 

rzecz wykorzystywania lokalnych atutów, a w następstwie prowadzić do 

zrównoważonego rozwoju.  

CEL STRATEGICZNY 

 

 

 

Zwiększenie znaczenia gospodarki lokalnej poprzez wykorzystanie istniejących 

szans rozwojowych oraz wspomaganie miejscowych przedsiębiorców 

 

Cel operacyjny Zadanie 

Oczekiwane 
rezultaty 

planowanych 
działań 

Proponowany 
wskaźnik oceny 

osiągnięcia 
rezultatów 

Trend 

Rozwój  
i wspieranie 
zatrudnienia 
mieszkańców 

Udostępnianie 
informacji o wolnych 

miejscach pracy  
i szkoleniach dla osób 

bezrobotnych 
dostępnych w PUP 

Zmniejszenie się 
liczby osób 

pozostających bez 
pracy 

Liczba osób 
bezrobotnych  

w Gminie 
 

Kontynuowanie 
współpracy między 
Urzędem Miejskim  

a Powiatowym 
Urzędem Pracy 
zmniejszającej 

poziom bezrobocia 
wśród społeczności 

lokalnej 

Organizowanie 
spotkań dla osób 

pozostających bez 
zatrudnienia 

dotyczących wolnych 
stanowisk pracy  

w Gminie 

 

Zwiększenie 
zainteresowania 

mieszkańców 
działaniem  
w Gminie 

 

Poszerzenie dostępu 
do sieci internetowej 

Zwiększenie roli 
partycypacji 
społecznej  

w społeczności 
lokalnej gminy 

Liczba sołectw 
posiadających 

dostęp do 
Internetu 

 

Pozyskiwanie 
środków 

zewnętrznych na 
realizację programów 

integrujących 
społeczeństwo 

Liczba 
mieszkańców 

biorących udział  
w konsultacjach 

społecznych 

 

Promocja 
wolontariatu 
sąsiedzkiego 

Liczba 
wolontariuszy  

w gminie 
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Kontynuowanie 
udostępniania 

najważniejszych 
informacji na stronie 
internetowej Gminy 

Zwiększenie 
poczucia zaufania 

do władz 
publicznych 

Liczba informacji 
na stronie Gminy 

 

Regularna 
pomoc  

i wsparcie 
miejscowych 

przedsiębiorców 

Wprowadzenie 
korzystnych stawek 

podatkowych dla 
przedsiębiorców 

Zwiększenie 
znaczenia 

przedsiębiorczości 
gminnej 

Liczba 
prowadzonych 

działalności 
gospodarczych 

 

Prowadzenie zajęć  
w szkołach z zakresu 

podstaw 
przedsiębiorczości 

Wzrost 
zainteresowania 
prowadzeniem 

działalności 
gospodarczej 

Liczba 
przeprowadzonych 

zajęć 
 

Promocja i wsparcie 
gospodarstw 

ekologicznych 

Wzrost 
zainteresowania 
gospodarstwami 

ekologicznymi 
wśród 

mieszkańców 

Liczba podjętych 
działań 

promocyjnych 
 

Promocja 
Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej 

Stworzenie broszury 
informacyjnej SEE 

Zwiększenie 
zainteresowania 

SEE 

Liczba propozycji 
broszur 

promujących SEE 
 

Bieżąca aktualizacja 
oferty dla 

przedsiębiorców na 
stronie internetowej 

Gminy 

Liczba nowych 
przedsiębiorstw  

w strefach 
inwestycyjnych 

 

Wykupienie gruntów 
pod Specjalną Strefą 

Ekonomiczną 

Wielkość 
powierzchni SEE 

należąca do Gminy 
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CEL STRATEGICZNY 

 

 

 

Wysoka jakość życia mieszkańców, dzięki zachowaniu bezpieczeństwa i dostępu 

do usług 

 

 

Cel operacyjny Zadanie 
Oczekiwane rezultaty 
planowanych działań 

Wskaźnik oceny 
osiągnięcia 
rezultatów 

trend 

 

 

 

 

 

 

Zwiększenie 
dostępu do 

usług 
medycznych  

i społecznych 

Modernizacja  
i doposażenie 
istniejących 

obiektów 
świadczących usługi 

medyczne (POZ) 

Podwyższenie stanu 
placówek medycznych 

Zadowolenie 
mieszkańców z jakości 

świadczonych usług 
medycznych 

 

Prowadzenie badań 
profilaktycznych dla 

wszystkich grup 
wiekowych 

Podwyższenie stanu 
zdrowia mieszkańców 

Liczba bezpłatnych 
badań profilaktycznych 

dla mieszkańców 
 

Promocja spotkań 
profilaktycznych 

Zapobieganie 
powstawaniu 

uzależnień wśród 
mieszkańców 

Ilość uczestników 
spotkań 



 

Zwiększenie liczby 
lokali socjalnych  

i mieszkań 
wspieranych 

Zapewnienie pomocy 
osobom potrzebującym 

wsparcia 

Liczba lokali socjalnych 
i mieszkań chronionych 

 

Budowa domu 
seniora 

Zwiększenie liczby 
miejsc w domach 

seniorów 

Liczba miejsc  
w domach seniorów 

 

Promocja zdrowia  
w szkołach 

Polepszenie stanu 
zdrowia uczniów 

Liczba uczniów 
korzystających  

z dostępnych badań  
w szkołach 
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Zwiększenie 
dostępu do 

kultury, sportu 
i rekreacji 

Modernizacja 
stadionu miejskiego 

z bieżnią 
lekkoatletyczną 

Zwiększenie 
dostępności do kultury, 

sportu i rekreacji 

Liczba działań 
mających na celu 
zmodernizowanie 

obiektu 

 

Systematyczne 
wsparcie placówek 

kulturalnych 

Liczba 
zmodernizowanych 

obiektów kulturalnych 
 

Budowa 
sezonowego 

lodowiska oraz 
amfiteatru 

Liczba podjętych 
działań w celu budowy 

lodowiska 
 

Modernizacja Krytej 
Pływalni 

Wykorzystanie 
istniejącej i nowej 

infrastruktury 
sportowej 

Liczba działań 
modernizujących Krytą 

Pływalnię 
 

Wyznaczanie 
nowych przestrzeni 

publicznych 

Liczba przestrzeni 
publicznych na terenie 

gminy 
 

Budowa siłowni 
zewnętrznych oraz 

palców zabaw 

Liczba siłowni 
zewnętrznych oraz 

placów 
 

Zagospodarowanie 
zieleni oraz małej 

architektury 

Liczba nowych miejsc 
do rekreacji 

 

Modernizacja 
istniejących placów 

zabaw 

Liczba 
zmodernizowanych 

obiektów 
 

Budowa sal 
gimnastycznych 

Liczba nowych sal 
gimnastycznych 

 

Budowa nowych 
obiektów 

sportowych 

Liczba obiektów 
sportowych 

 

Dostosowanie oferty 
obiektów 

sportowych do 
potrzeb 

mieszkańców 

Liczba osób 
korzystających  

z obiektów sportowych 
 

Modernizacja boisk 
sportowych 

Liczba osób 
korzystających z boisk 

sportowych 
 

Stworzenie Otwartej 
Strefy Aktywności 

Liczba osób 
korzystających  

z obiektów 
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Dostosowanie 
oferty 

kulturalno-
sportowej do 

potrzeb 
seniorów 

Zwiększenie 
dostępu do sportu 

dla seniorów 

Podniesienie jakości 
życia osób starszych 

oraz osób  
z 

niepełnosprawnościami 

Liczba 
zorganizowanych zajęć 

na siłowniach 
zewnętrznych dla 

seniorów 

 

Niwelowanie barier 
architektonicznych  

 

Liczba miejsc 
posiadających bariery 

architektoniczne 
 

Zwiększenie 
dostępu do kultury 
oraz rekreacji dla 

seniorów 

Liczba organizowanych 
zajęć dla seniorów 

 

Podwyższenie 
poczucia 

bezpieczeństwa 
wśród 

mieszkańców 

Zwiększenie liczby 
patroli pieszych 

Policji 
Zwiększenie 

bezpieczeństwa  
w Gminie 

Liczba pieszych patroli 
Policji 

 

Poszerzenie 
miejskiego 

monitoringu 

Liczba działających 
kamer 

 

Podwyższenie 
jakości oraz 

wyników 
kształcenia 

dzieci  
i młodzieży 

 

Modernizacja oraz 
doposażanie 

placówek szkolnych 

Poprawa jakości 
kształcenia 

Liczba podjętych 
działań mających na 
celu poprawę jakości 

kształcenia 

 

Organizacja 
wydarzeń 

promocyjnych 
zachęcających dzieci 

i młodzież do 
rozwijania pasji 

naukowych 

Zwiększenie liczby kół 
zainteresowań 

naukowych 

Liczba działań 
promocyjnych 

 

Budowa nowych 
oraz rozbudowa 

istniejących 
przedszkoli 

Zwiększenie 
dostępności do miejsc 

w przedszkolach 

Liczba miejsc  
w przedszkolach 

 

Rozwój usług 
opiekuńczych dla 
dzieci w wieku do  

3 lat (budowa 
żłobka) 

Wsparcie rodziców  
w powrocie na rynek 

pracy 

Liczba dostępnych 
miejsc dla opieki nad 

dzieckiem do lat 3 
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CEL STRATEGICZNY 

 

 

Rozwinięta infrastruktura wraz z racjonalnym zagospodarowaniem 

przestrzennym sprzyjającym dbałości o środowisko naturalne 

Cel operacyjny Zadanie 

Oczekiwane 
rezultaty 

planowanych 
działań 

Proponowany 
wskaźnik oceny 

osiągnięcia 
rezultatów 

Trend 

Poprawa stanu 
środowiska 

poprzez rozwój  
i modernizacje 

sieci wodno-
kanalizacyjnej 

Kontrola 
gromadzenia 

odpadów przez 
użytkowników 

prywatnych  
i przedsiębiorców 

Polepszenie 
stanu środowiska 
przyrodniczego 

poprzez 
sprawnie 

działającą sieć 
wodno-

kanalizacyjną 

Odpady zebrane 
selektywnie  
w ciągu roku 

 

Regularny wywóz 
nieczystości 
płynnych ze 
zbiorników 

bezodpływowych 

Częstotliwość 
wywozu ścieków 

 

Regularne 
kontrolowanie 
gospodarstw 

posiadających 
zbiorniki 

bezodpływowe 

Liczba 
przeprowadzonych 

kontroli 
 

Modernizacja oraz 
rozbudowa 

istniejącej sieci 
wodno-

kanalizacyjnej 

Zwiększenie 
jakości 

gospodarki 
wodno-ściekowej 

Długość sprawnej 
sieci wodno-

kanalizacyjnej 
 

Promowanie 
ekologii wśród 

społeczności 
lokalnej 

 

Organizowanie 
wydarzeń  

o tematyce ochrony 
środowiska 

Większa dbałość 
mieszkańców  
o środowisko 

naturalne 

Liczba 
zorganizowanych 

wydarzeń 
 

Wsparcie 
mieszkańców 
inwestujących  

w zbiorniki 
przeznaczone na 
wody opadowe 

Liczba 
gospodarstw 

posiadających 
zbiorniki na wody 

opadowe 
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Edukacja 
ekologiczna  

w placówkach 
oświatowych,  

we współpracy  
z nauczycielami 

oraz organizacjami 
pozarządowymi 

Zwiększenie 
świadomości 
mieszkańców  

w zakresie 
ekologii 

Liczba 
przeprowadzonych 
spotkań/prelekcji  

w zakresie ekologii  
w placówkach 
oświatowych 

 

Promocja zachowań 
wspierających 

zachowania 
proekologiczne 

Liczba 
plakatów/ulotek 

dostępnych  
w Gminie 

 

Promowanie  
i wspieranie 

rozwoju 
odnawialnych 
źródeł energii 

Wdrażanie 
technologii OZE na 

terenie gminy 

Podniesienie 
świadomości 

wśród 
społeczności 

lokalnej  
na temat 

wykorzystywania 
OZE 

Liczba 
wdrożonych 

technologii OZE 
 

Edukacja oraz 
informowanie 
społeczności 

lokalnej  
o korzyściach OZE  

Liczba podjętych 
działań w zakresie 

promocji OZE 

 

Promocja systemów 
fotowoltaicznych 

Podniesienie 
jakości wody 

pitnej 

Przestrzeganie 
zasad dobrej 

praktyki rolniczej 
przez rolników 

Zwiększenie 
jakości wód oraz 

regulacja 
istniejącej 

gospodarki 
wodnej 

 

Liczba 
gospodarstw 

rolnych 
stosujących 
ekologiczne 

praktyki 

 

Zalesianie terenów 
Zwiększenie 

ilości zalesienia 
na terenie gminy 

Lesistość gminy  
w % 
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Monitorowanie 
środowiska 

przyrodniczego 
oraz adaptacja do 

zmian klimatu 

Doposażenie miejsc 
publicznych  

w kosze na śmieci 

Zniwelowanie 
ilości dzikich 

wysypisk śmieci 

Liczba 
pojemników na 

odpady 
 

Kontrole czystości 
w miejscach 
najczęściej 

odwiedzanych 
przez mieszkańców 

i turystów 

Liczba kontroli 
czystości 

środowiska 
przyrodniczego 

 

Budowa polderów 
zalewowych na 

rzece Breń  
i Szarwaczanka 

Zwiększenie 
bezpieczeństwa  

w Gminie 

Liczba polderów 
zlokalizowanych 
na terenie Gminy 

 

Wsparcie 
mieszkańców  

w wymianie źródeł 
ciepła 

Poprawa jakości 
powietrza 

Liczba 
gospodarstw 

posiadających piec 
węglowy 

 

Monitorowanie 
stanu i jakości wód 
powierzchniowych 
oraz podziemnych 

Zachowanie 
ochrony 

różnorodności 
gatunkowej flory  

i fauny 

Liczba zadań 
podjętych 

mających na celu 
zachowanie 

różnorodności 
gatunkowej 

 

Liczba podjętych 
działań celem 
monitoringu 
jakości wód 

 

Likwidacja  
i utylizacja azbestu 

 
Ilość usuniętego  

i zabezpieczonego 
azbestu 
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Ułatwienie 
dostępu do 

komunikacji 
publicznej 

 

Dostosowanie 
połączeń 

międzygminnych do 
potrzeb 

mieszkańców 

Zwiększenie 
dostępności 
komunikacji 
publicznej 

Liczba kursów 
komunikacji 
publicznej  

w poszczególnych 
sołectwach 

 

Przywrócenie 
połączenia 
kolejowego 

Liczba kursów 
pociągów 

 

Zwiększenie ilości 
przystanków 

autobusowych  
w sołectwach 

Liczba 
przystanków  

w Gminie 
 

Rozwój 
infrastruktury 

technicznej 

Usprawnienie 
ekranów 

akustycznych 
wzdłuż obwodnicy 

Podniesienie 
jakości życia 

mieszkańców 

Liczba 
zmodernizowanyc

h ekranów 
akustycznych 

 

Modernizacja 
budynków 
gminnych  

z zastosowaniem 
OZE 

Zwiększenie 
ochrony 

środowiska 
przyrodniczego 

Liczba budynków 
posiadających 
dostęp do OZE 

 

Rozbudowa oraz 
modernizacja 

istniejącej sieci 
gazowej 

Długość 
zmodernizowanej 
oraz nowej sieci 

gazowych 

 

Zmniejszenie hałasu 
drogowego poprzez 

stosowanie 
odpowiedniej 

nawierzchni na 
drogach gminnych 

Zmniejszenie 
hałasu w Gminie 

Liczba 
zmodernizowanyc

h nawierzchni 
drogowych 

 

Modernizacja  
i doposażenie dróg 

gminnych w 
infrastrukturę 

towarzyszącą, m.in. 
kosze na śmieci, 
chodniki, ławki 

Zwiększenie 
poziomu 

bezpieczeństwa na 
drogach 

Liczba 
zmodernizo-
wanych dróg 

gminnych 
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Budowa nowych 
oraz modernizacja 
istniejących dróg 

gminnych 

Zwiększenie jakości 
transportowej 

gminy 

Liczba nowych  
i zmodernizo-
wanych dróg 

 

Wymiana 
oświetlenia 
ulicznego 

Zwiększenie 
bezpieczeństwa 

mieszkańców 

Liczba działań 
związanych  
z wymianą 
oświetlenia 
ulicznego 

 

Uzbrojenie nowych 
terenów 

mieszkalnych  
w infrastrukturę 

techniczną 

Podniesienie 
potencjału nowych 

terenów 
mieszkalnych 

Liczba podjętych 
działań w celu 
podłączenia do 

niezbędnej 
infrastruktury 

nowych terenów 

 

Efektywne 
zarządzanie 
przestrzenią 

Budowa parkingów 
przy budynkach 

użyteczności 
publicznej 

Zwiększenie 
dostępu do 
obiektów 

użyteczności 
publicznej 

Liczba miejsc 
parkingowych 

 

Budowa parkingu 
Park&Ride 

Utworzenie szlaku 
kulturalnego 

Zwiększenie jakości 
przestrzennego 

wizerunku gminy 

 

Liczba działań 
podjętych w celu 

utworzenia szlaku 
 

Wyznaczanie nowej 
zieleni urządzonej  

w miejscach 
użyteczności 

publicznej 

Liczba miejsc  
z zielenią 

urządzoną 
 

Zagospodarowanie 
parku miejskiego 
oraz nasadzenie 
nowych drzew 

Liczba nowych 
drzew  

 

Systematyczne 
tworzenie 

przestrzeni 
publicznych 

Liczba nowych 
przestrzeni 
publicznych 

 

Likwidacja barier 
architektonicznych  

w przestrzeni 
publicznej 

Zniwelowanie 
barier 

architektonicznych 
dla osób starszych 

oraz  
z niepełno-

sprawnościami 

Liczba podjętych 
działań mających 
na celu niwelację 

barier 
architektonicznych 
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Przy realizacji powyższych celów gmina Dąbrowa Tarnowska planuje 

podejmować starania o środki zewnętrzne wspomagające osiągnięcie oczekiwanych 

rezultatów i zadań wyznaczonych do poszczególnych celów operacyjnych. 

  

Rewitalizacja 
obszarów miejskich 

Podniesienie 
jakości wizerunku 

miejskiego 

Liczba 
zrealizowanych 

projektów  
w ramach 
lokalnego 
programu 

rewitalizacji 

 

Systematyczna 
aktualizacja 

dokumentów 
planistycznych oraz 

monitoring ich 
wdrażania 

Zniwelowanie 
negatywnych 

zjawisk 
społecznych 

Liczba 
zaktualizowanych 

dokumentów 
planistycznych 

 

Zwiększenie 
znaczenia 

turystyki, w tym 
agroturystyki 

Organizacja 
koncertów  
i wydarzeń 

kulturalnych 
uwzgledniających 
kulturę i tradycje 

Gminy 

Promowanie 
zwyczajów i 

tradycji wśród 
społeczności 

lokalnej 

Liczba 
zorganizowanych 

koncertów/ 
wydarzeń 

 

Promocja Gminy  
w mediach 

społecznościowych 

Zwiększenie 
ochrony 

dziedzictwa 
kulturowego 

Liczba działań 
promocyjnych 

 

Wyznaczanie oraz 
budowa nowych 
szlaków pieszych 
oraz rowerowych  

z możliwością 
połączenia ze 

ścieżkami gmin 
sąsiednich 

Liczba szlaków 
pieszych  

i rowerowych 
 

Budowa 
infrastruktury 

przystosowanej do 
rowerów  

w miejscach 
najczęściej 

odwiedzanych przez 
turystów 

Liczba ławek, 
śmietników, 
stojaków na 
rowery, itp. 
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VII MODEL STRUKTURY FUNKCJONALNO-

PRZESTRZENNEJ 

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej prezentuje pożądane kierunki 

rozwoju przestrzennego gminy w danym horyzoncie czasowym. Przedstawia on zmiany, 

jakie powinny zaistnieć w przestrzeni, by zrealizować wyznaczone cele strategiczne oraz 

osiągnąć efekty tych celów. 

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy Dąbrowa Tarnowska ma na 

celu zobrazowanie planowanych inwestycji na najbliższe lata. Inwestycje te podzielono 

na cztery grupy: infrastrukturę społeczną, infrastrukturę techniczną, infrastrukturę 

środowiskową oraz infrastrukturę sportową. 

Poniżej przedstawione zostały uwarunkowania osadnicze wraz z siecią 

komunikacyjną w gminie Dąbrowa Tarnowska. Zabudowa wielorodzinna występuje 

głównie w centrum Gminy, czyli w mieście Dąbrowie Tarnowskiej. Pozostała zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna zlokalizowana jest przeważnie wzdłuż szlaków 

komunikacyjnych. Oznacza to, iż większość Gminy posiada typ zabudowania określany 

jako ulicówka. Jest to układ przestrzenny, który skupia zabudowę wzdłuż dróg. Budynki 

o funkcjach usługowo-handlowych oraz przemysłowo-usługowych zlokalizowane są w 

mieście Dąbrowie Tarnowskiej. Miasto stanowi centrum usług i siedzibę władz 

gminnych. 

Rysunek 13. Uwarunkowania osadnicze oraz komunikacyjne w gminie Dąbrowa 

Tarnowska 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych 

(Bdot10k)  
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Użytkowanie terenu Gminy jest zróżnicowane, jednak z uwagi na to, iż jest to 

gmina miejsko-wiejska widoczny jest duży udział terenów zajętych przez roślinność 

trawiastą oraz uprawę rolną. Najwięcej powierzchni leśnej zlokalizowane jest  

w północnej oraz południowo-wschodniej części Gminy. W kierunku południowo-

północnym  

w zachodniej części, a także wzdłuż północnej granicy płynie rzeka Breń. Widoczna jest 

przewaga zabudowy jednorodzinnej, szczególnie na terenach wiejskich. 

Rysunek 14. Użytkowanie terenu w gminie Dąbrowa Tarnowska 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych 

(Bdot10k)  
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Rysunek 15. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy Dąbrowa 

Tarnowska 

 

Źródło: opracowanie własne  



 

 

47 VII Model struktury funkcjonalno-przestrzennej 

1.1. REKOMENDACJE W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA I PROWADZENIA 
POLITYKI PRZESTRZENNEJ 

Rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej 

określono na podstawie stworzonego modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej 

wraz z przeprowadzoną analizą uwarunkowań przestrzennych w Gminie.  

Wybrane rekomendacje zostały podzielone na siedem głównych obszarów: 

 

 

 

  

Tereny  
o funkcjach 
zabudowy 

mieszkaniowej 

Tereny zieleni 

Tereny  
o funkcjach 
usługowych 

Wody Tereny leśne 

Tereny  
o funkcjach 

przemysłowych 

Tereny 
użytkowane 

rolniczo 
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1. Tereny o funkcjach zabudowy mieszkaniowej 

 Charakterystyka: 

Zabudowa wielorodzinna głównie w Dąbrowie Tarnowskiej oraz jednorodzinna 

zlokalizowana przede wszystkim wzdłuż głównych układów komunikacyjnych. 

 Najważniejsze założenia: 

Podnoszenie warunków zamieszkania oraz poziomu jakości życia mieszkańców,  

z szerszą ofertą usług publicznych i komercyjnych. 

 Ustalenia i rekomendacje: 

o Uzupełnienie istniejącego, nieukończonego zespołu mieszkalnictwa 

wielorodzinnego w północnej części centrum gminy, 

o Uzupełnienie i rozbudowa mieszkalnictwa o niskiej intensywności we 

wschodniej, południowej i południowo-wschodniej części centrum gminy 

wraz z usługami o charakterze publicznym i komercyjnym, 

o Przekształcanie mieszkalnictwa typu rolniczego w zabudowę jednorodzinną, 

o Lokalizowanie zabudowy mieszanej (jednorodzinna i rolnicza) wzdłuż dróg 

regionalnych wychodzących z obszaru centrum, 

o Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, również na terenach wiejskich, 

o Zwiększenie roli zabudowy jednorodzinnej przy ograniczeniu zabudowy 

wielorodzinnej, 

o tworzenie terenów zieleni urządzonej oraz stref wypoczynkowo-

rekreacyjnych. 

2. Tereny o funkcjach przemysłowych 

 Charakterystyka: 

Tereny o znacznym potencjale gospodarczym, wpływające na poziom rozwoju 

gminy. 

 Najważniejsze założenia: 

Działania promocyjne w zakresie zwiększenia atrakcyjności gospodarczej Gminy. 

Promowanie istniejącej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  

o Tworzenie układu komunikacyjnego dostosowanego do obsługi obszarów 

przemysłowych, 

o Zaplanowanie dostępu do miejsc parkingowych przy zabudowie 

przemysłowej, 

o Ograniczenie negatywnego wpływu terenów przemysłowych na sąsiednią 

zabudowę mieszkaniową, środowisko naturalne oraz krajobraz, 

o Dostosowanie uzbrojenia terenów do potrzeb rozwoju gospodarki. 

 Możliwość wydobywania surowców  oraz lokalizowania zakładów produkcji 

materiałów budowlanych we wsiach Brnik, Żelazówka i Gruszów Wielki 

3. Tereny zieleni – zieleń urządzona 

 Charakterystyka: 

Obszary użytku publicznego, będące częścią systemu przyrodniczego, pełniące 

funkcję miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych oraz kształtujące lokalny krajobraz. 

  



 

 

49 VII Model struktury funkcjonalno-przestrzennej 

 Najważniejsze założenia: 

Wzrost powierzchni terenów zielonych, w tym także zieleni urządzonej oraz ich 

ochrona; wykorzystanie warunków przyrodniczych do zagospodarowania 

przestrzeni publicznej  

 Ustalenia i rekomendacje: 

o Tworzenie terenów zieleni urządzonej oraz stref wypoczynkowo-

rekreacyjnych z udziałem środowiska przyrodniczego, 

o Porządkowanie istniejących terenów zielonych oraz wyznaczanie nowych, 

o Wykorzystanie terenów zieleni urządzonej do rozwoju sieci 

komunikacyjnej (pieszej i rowerowej), 

o Zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń wpływających na stan 

środowiska przyrodniczego w bezpośrednim sąsiedztwie, 

o Zabudowa poboczy dróg drzewostanem i krzewami w celu ochrony przed 

zanieczyszczeniami przyległych gruntów rolnych,   

o Zapewnienie ochrony drzewostanów zieleni urządzonej na terenie miasta 

oraz pozostałości dawnych układów zieleni. 

4. Tereny o funkcjach usługowych 

 Charakterystyka: 

Obszary administracyjno-usługowe o istotnym znaczeniu dla obsługi 

mieszkańców, zapewniające miejsca pracy.  

W obszarze tym zlokalizowane są instytucje miejsko-gminne oraz lokale 

usługowo-handlowe. Ponadto usytuowane są w nim tereny obsługi 

komunikacyjnej o znaczeniu ponadlokalnym. 

 Najważniejsze założenia: 

Miasto pełniące rolę lokalnego lidera usług i handlu dla mieszkańców. 

Wzmocnienie potencjału gospodarczego i podniesienie jakości życia 

mieszkańców poprzez lepszy dostęp do usług, szczególnie na terenach wiejskich 

oraz tworzenie nowych miejsc pracy. 

Ustalenia i rekomendacje: 

o Tworzenie przestrzeni publicznej, 

o Rozwój usług publicznych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, dotyczące 

przede wszystkim handlu, usług gastronomicznych, rzemiosła oraz 

wyspecjalizowanej obsługi ludności i rolnictwa, 

o Zabezpieczenie rezerw terenowych dla rozwoju funkcji produkcyjnych 

oraz usług, 

o Zróżnicowanie usług, 

o Zapewnienie dostępu do komunikacji, m.in. układ drogowy, komunikacja 

zbiorowa, trasy piesze oraz rowerowe, 

o Zapewnienie odpowiedniej ilość miejsc parkingowych przy instytucjach 

oraz obiektach handlowo-usługowych. 
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5. Wody 

 Charakterystyka: rzeki i cieki w Gminie.  

 Najważniejsze założenia: 

Utrzymanie istniejącego systemu cieków wodnych wraz z działaniami dążącymi 

do poprawy jakości wody pitnej i użytkowej.  

 Ustalenia i rekomendacje: 

o Ochrona cieków wodnych, 

o Zapewnienie zaopatrzenia w wodę wszystkich mieszkańców oraz 

rozszerzenie wodociągu na obszar całej gminy, 

o Zakaz lokalizowania inwestycji skutkujących skażeniem wód,  

o Zakaz wylesiania w obszarze zasilania wód powierzchniowych, 

o Zwiększenie poziomu lesistości w celu poprawy naturalnej retencji  

i procesów samooczyszczenia wód. 

6. Tereny zieleni – lasy 

 Charakterystyka: 

Lasy i tereny zieleni istotne dla funkcjonowania systemu przyrodniczego, które 

pełnią rolę biologiczną, rekreacyjną, krajobrazową i społeczną.  

 Najważniejsze założenia: 

 Zachowanie i ochrona istniejącego systemu przyrodniczego wraz ze 

zrównoważonym wykorzystaniem jego zasobów. Realizowanie działań 

zmierzających do hamowania degradacji środowiska leśnego i pozostałych 

terenów zielonych. Wyznaczenie miejsc rekreacyjnych i wypoczynkowych  

w bliskim sąsiedztwie lasów.  

 Ustalenia i rekomendacje: 

o Zakaz wycinki drzewostanu za wyjątkiem pozyskiwania wynikającego  

z prowadzonej gospodarki leśnej, 

o Dążenie do zachowania istniejących zbiorowisk leśnych, 

o Zakaz prowadzenia melioracji i obniżania poziomu wód, 

o Ograniczenia w wykorzystywaniu środków chemicznych w gospodarce 

roślinnej i leśnej. 

7. Tereny użytkowane rolniczo 

 Charakterystyka: 

Tereny użytkowane rolniczo, przeznaczone pod uprawę trwałą oraz 

sadownictwo.  

 Najważniejsze założenia: 

Utrzymanie charakteru miejsko-wiejskiego Gminy. Ochrona gleb przed 

degradacją. Zachowanie jakości środowiska naturalnego oraz ochrona przyrody. 

 Ustalenia i rekomendacje: 

o Zachowanie istniejących upraw rolnych oraz obszarów zielonych, 

o Przestrzeganie zasad dobrej praktyki rolniczej, 

o Wykorzystanie terenów rolniczych do prowadzenia gospodarstw 

agroturystycznych. 
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VIII Nawiązanie do nadrzędnych dokumentów strategicznych – krajowych 

oraz regionalnych 

VIII NAWIĄZANIE DO NADRZĘDNYCH DOKUMENTÓW 
STRATEGICZNYCH – KRAJOWYCH ORAZ REGIONALNYCH 

8.1. ZGODNOŚĆ Z ZAŁOŻENIAMI PROGRAMOWYMI UE ORAZ POLITYKA 
RÓWNYCH SZANS  

Podstawowym dokumentem, który określa współpracę UE z Polską, jest Umowa 

Partnerstwa (UP). To uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania 

Funduszy Europejskich. Dokument określa cele i sposób inwestowania funduszy 

unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie planuje się przeznaczyć 

72,2 miliarda euro oraz środków z Funduszy na rzecz Sprawiedliwej Transformacji  

o wartości 3,8 miliarda euro. Łącznie to około 76 miliardów euro.  

Polityka spójności na lata 2021-2027 ma obejmować następujące fundusze: 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Fundusz Spójności (FS), Europejski 

Fundusz Społeczny+ (EFS+) oraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST).  

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  służy wzmacnianiu spójności 

gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej. Ma on łagodzić dysproporcje w rozwoju 

europejskich regionów i zmniejszać braki w zakresie rozwoju regionów znajdujących się 

w najmniej korzystnej sytuacji. 

 Fundusz Spójności służy redukowaniu dysproporcji gospodarczych i społecznych oraz 

promowaniu zrównoważonego rozwoju. W jego ramach realizowane są strategiczne 

projekty w obszarach ochrony środowiska i transportu, w tym transeuropejskich sieci 

transportowych (TEN-T). 

 Europejski Fundusz Społeczny+ ma być głównym narzędziem UE służącym 

zwiększaniu spójności społecznej i gospodarczej, odpowiadaniu na wyzwania rynku 

pracy i wyzwania społeczne oraz stymulowaniu zrównoważonego rozwoju 

gospodarczego poprzez inwestowanie w kapitał ludzki. EFS+ będzie obejmować obecnie 

rozproszone instrumenty: EFS, Inicjatywę na rzecz osób młodych (YEI), Europejski 

Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) oraz Europejski Program na rzecz 

Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI). 

Proponowane fundusze polityki spójności będzie uzupełniał Fundusz 

Sprawiedliwej Transformacji. Jest on częścią Europejskiego Zielonego Ładu (European 

Green Deal) i elementem (I filarem) Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji. Celem 

FST jest łagodzenie skutków społecznych i ekonomicznych transformacji energetycznej. 

Podkreśla się również działania finansowane w ramach Funduszy norweskich  

i EOG opierające się na wspólnych wartościach, takich jak poszanowanie godności 

ludzkiej, wolność, demokracja, równość, praworządność i poszanowanie praw 

człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Działania Krajowego Punktu 

Kontaktowego oraz Operatorów Programów i Beneficjentów podejmowane są w duchu 

hasła „Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej 

integracji społecznej”. Uczestnicy procesu wdrażania Funduszy norweskich i EOG są 

związani szeregiem przepisów prawa międzynarodowego oraz krajowego, 

zobowiązującego do przestrzegania zakazu dyskryminacji ze względu na jakąkolwiek 
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przesłankę – płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy 

genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, 

przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek 

lub orientację seksualną. 

1.2.  POZIOM KRAJOWY 

Planowanie strategiczne na poziomie krajowym wyznacza (wg nowych 

przepisów ustawy2 o zmianie ustawy i zasadach polityki rozwoju) strategia kraju, na 

okres 10-15 lat. Podstawowym dokumentem na poziomie krajowym jest Strategia na 

rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.),  

a jej dopełnienie stanowi Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030. 

W przyjętej strategii wskazano nowy model rozwoju regionalnego Polski. 

Głównym celem strategii krajowej jest „efektywne wykorzystanie endogenicznych 

potencjałów terytoriów i ich socjalizacji dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju kraju, co 

tworzyć będzie warunki do wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym 

osiągnięciu spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym  

i przestrzennym”.  

We wszystkich aspektach strategii podkreśla się kluczową rolę współdziałania 

instytucji w wieloszczeblowym systemie zarządzania publicznego w realizacji 

przekrojowej interwencji publicznej3.  

Głównymi wyznacznikami określonymi dla rozwoju polityki regionalnej na 

poziomie kraju są: 

 Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie zagrożeń środowiska. 

 Przeciwdziałanie negatywnym skutkom procesów demograficznych. 

 Rozwój wsparcia kapitału ludzkiego i społecznego. 

 Wzrost produktywności oraz innowacyjności regionalnych gospodarek. 

 Rozwój infrastruktury podnoszącej konkurencyjność, atrakcyjność 

inwestycyjną i warunki życia w regionach. 

 Zwiększenie efektywności zarządzania rozwojem (w tym finansowanie działań 

rozwojowych) oraz współpracy między samorządem terytorialnym  

i między sektorami. 

 Przeciwdziałanie nierównościom terytorialnym i przestrzennej koncentracji 

problemów rozwojowych oraz niwelowanie sytuacji kryzysowych na 

obszarach zdegradowanych. 

                                                        

2 Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz 

niektórych innych ustaw 

3 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030) 
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Co więcej, w tworzeniu strategii rozwoju na poziomie krajowym, istotne stają się 

również dokumenty strategiczne, takie jak: 

 Polityka ekologiczna państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze 

środowiska i gospodarki wodnej,  

 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku,  

 Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa, rybactwa 2030, 

 Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP 2022, 

 Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego, 

 Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, 

 Plany zarządzania ryzykiem powodziowym, 

 Plan przeciwdziałania skutkom suszy. 

1.3.  POZIOM REGIONALNY 

Na poziomie regionalnym głównymi dokumentami strategicznymi są: strategie 

rozwoju województwa oraz strategie rozwoju ponadlokalnego. W związku  

z powyższym, dokumentem nadrzędnym dla Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa 

Tarnowska na lata 2021-2030, zgodnie z zapisami mówiącymi, iż „Strategia rozwoju 

gminy jest spójna ze strategią rozwoju województwa oraz strategią rozwoju 

ponadlokalnego, obejmującą tę gminę” jest Strategia Rozwoju Województwa 

Małopolskiego 2030. Zgodność z ww. dokumentem obejmowała przede wszystkim 

wyodrębnione w powyższej strategii kierunki rozwoju, a także kształtowanie polityki 

przestrzennej na poziomie regionalnym. 

Na poziomie regionalnym głównymi dokumentami strategicznymi są: strategie 

rozwoju województwa oraz strategie rozwoju ponadlokalnego. Nowelizacja wyżej 

wymienionej ustawy w pkt 2.1. wyłączyła strategie rozwoju powiatów z obowiązku 

dostosowania się do nowych zapisów ustawy, rekomendując opracowywanie np. 

strategii dla obszarów metropolitarnych. 

Podstawowym dokumentem określającym cele strategiczne na poziomie 

województwa małopolskiego jest Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 

2030”. 
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Rysunek 16. Wizja województwa małopolskiego 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 

2030” 

1.4. POLITYKA PRZESTRZENNA W STRATEGII ROZWOJU 

Jednym z najważniejszych zadań samorządu terytorialnego jest kreowanie ładu 

przestrzennego. Według Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym, ład przestrzenny określa się jako ukształtowanie 

przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych 

relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, 

środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. Planowanie przestrzenne,  

w tym polityka przestrzenna Gminy, powinna regulować oraz ograniczać rozwój 

spontaniczny. Podstawowymi dokumentami określającymi politykę przestrzenną  

w Gminie jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - 

dokument ten nie stanowi prawa miejscowego. Istnieją w Gminie dokumenty 

określające prawo miejscowe, którymi są Miejscowe Plany Zagospodarowania 

Przestrzennego. Określają one przeznaczenie terenów pod konkretne funkcje oraz 

sposoby ich zagospodarowania, jak i wytyczne dotyczące zabudowy. 

Strategia Rozwoju Gminy, również w dużym stopniu kształtuje oraz określa 

politykę przestrzenną i stanowi podstawę do tworzenia, poprawy oraz rozwoju działań 

związanych z planowaniem przestrzennym. Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa 

Tarnowska, określa w szczegółowy sposób wszelkie relacje społeczno-gospodarcze, 

środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne, które prowadzą do tworzenia 

ładu przestrzennego w Gminie. W związku z nowelizacją ustawy o prowadzeniu polityki 

rozwoju, gdzie ważnym aspektem dla Gminy powinien być rozwój polityki 

przestrzennej, stworzono model struktury przestrzenno-funkcjonalnej Gminy, co więcej, 

zwrócono uwagę na kontekst planowania przestrzennego oraz określono cele i zadania 

związane z kreowaniem polityki przestrzennej w Gminie.  
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1.5. ZGODNOŚĆ CELÓW ZAWARTYCH W STRATEGII ROZWOJU GMINY 
DĄBROWA TARNOWSKA  NA LATA 2021-2030 Z CELAMI NA 

POZIOMIE KRAJOWYM, WOJEWÓDZKIM ORAZ PONADLOKALNYM 

Tabela 4. Zgodność celów Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 

2021-2030 z celami Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 roku  

(z perspektywą do 2030r.) 
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Tabela 5. Zgodność celów Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 

2021-2030 z celami Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 
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Tabela 6. Zgodność celów Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 

2021-2030 z celami Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” 
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IX SYSTEM WDRAŻANIA I FINANSOWANIA 

9.1. SYSTEM WDRAŻANIA  

Prawidłowy proces wdrażania Strategii Rozwoju Gminy opiera się na wielu 

czynnikach. Jednym z kluczowych zadań jest współpraca władz lokalnych  

z mieszkańcami Gminy. Strategia Rozwoju jest aktem prawa miejscowego, dlatego 

powinna być elementem przewodnim przy dalszych planach rozwojowych Gminy. Jako, 

że Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa Tarnowska jest dokumentem wieloletnim  

i obejmuje okres 10 lat, wdrażanie strategii powinno odbywać się etapowo. Osobami 

odpowiedzialnymi za wdrażanie powinny być władze Gminy (w tym Burmistrz oraz 

Urząd Miasta, jak i wszystkie jej jednostki).  

W procesie wdrażania strategii należy przede wszystkim wyróżnić oraz nadać 

odpowiednie zadania osobom bądź jednostkom. Wśród nich powinni znaleźć się: 

 podmiot odpowiedzialny za organizacje i koordynowanie procesu wdrażania 

strategii,  

 zadania danego podmiotu,  

 podmioty odpowiedzialne za realizacje poszczególnych zadań zawartych  

w strategii. 

Zaleca się wykonywanie takich funkcji w ramach pracy zespołu jak:   

1. Funkcje planistyczne 
Opracowywanie dokumentów planistycznych niższego 

szczebla niż Strategia Rozwoju Gminy. 

1. Funkcje Monitoringowe 

Monitorowanie procesu wdrażania strategii, 
obserwacja zmieniających się wskaźników, cech 

samorządów terytorialnych, uwarunkowań 
zewnętrznych oraz wewnętrznych. 

2. Funkcje Informacyjno-
Wnioskodawcze 

 

Wnioskowanie przez organ wykonawczy do organu 
stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego  

o aktualizację strategii. 

3. Funkcje Promocyjne 
 

Promowanie działań na rzecz wdrażania strategii 
rozwoju. 

4. Funkcje Kooperacyjne 
Współpraca z jednostkami pomocniczymi Strategii, 

powierzanie im zadań do wykonania, monitoring ich 
działań oraz ścisła i stała współpraca. 

5. Funkcje Prewencyjne 

Zapobieganie zatrzymaniu wdrażania strategii, 
rozwiązywanie pojawiających się problemów  

w trakcie wdrażania, informowanie o problemach  
w procesie wdrażania władz gminnych. 

6. Funkcje Doradcze 
Wspieranie władz we wdrażaniu strategii, pomoc przy 

podejmowaniu kluczowych decyzji. 

7. Funkcje  
Koordynacyjne 

Koordynacja decyzji oraz aktów prawa jak  
i zmieniających się przepisów ustaw, które znacząco 

wpływają na procesy wdrażania strategii. 
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1.2. RAMY FINANSOWE ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA  

W procesie tworzenia ram finansowych poddano analizie dochody oraz wydatki 

Gminy, skuteczność w pozyskiwaniu pozabudżetowych źródeł finansowania, bazę 

wiedzy i doświadczeń oraz informacje zapisane w opracowanych już projektach. Należy 

jednak pamiętać, iż ramy finansowe posiadają jedynie charakter prognostyczny oraz 

zależą od szeregu zmiennych, które w praktyce mogą zupełnie zmienić dane kwoty.  

Przedstawione w tabeli przedsięwzięcia planowane na najbliższe lata są zbieżne z ww. 

celami strategicznymi oraz operacyjnymi.  

Tabela 7. Planowane przedsięwzięcia na najbliższe lata w gminie Dąbrowa 

Tarnowska 

Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji 
Przewidywane 

nakłady 
finansowe 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Smęgorzów - III etap 

2022 2023 5 000 000,00 

Dobudówki sieci kanalizacyjnej  
i wodociągowej (wieś) 

2022 2022 400 000,00 

Dobudówki sieci kanalizacyjnej  
i wodociągowej (miasto) 

2022 2022 400 000,00 

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej 
w Żelazówce 

2022 2023 1 500 000,00 

Rozwój tkanki społecznej i wzrost 
aktywności obywatelskiej poprzez budowę 
Centrum Kulturalno-Społecznego w 
Nieczajnie Górnej 

2018 2023 2 000 000,00 

Projekt i budowa budynku Przedszkola w 
Smęgorzowie 

2022 2024 2 600 000,00 

Projekt budowy Sali gimnastycznej przy SP w 
Szarwarku 

2022 2022 50 000,00 

Modernizacja kompleksu sportowego przy SP 
w Szarwarku 

2022 2022 600 000,00 

Utworzenie Centrum Inicjatyw Kulturalo-
Społecznych ,,Kotłownia" 

2016 2024 9 000 000,00 

Gminny program termomodernizacji 2022 2022 700 000,00 

Budowa drogi gminnej m. Morzychna - I etap 2022 2022 500 000,00 

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w 
Nieczajnie Górnej 

2019 2021 170 000,00 

Przywrócenie witalności przestrzeni 
publicznej Rynku Miejskiego  w DT 

2021 2024 4 000 000,00 
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Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w Laskówce Chorąskiej 

2020 2024 3 930 000,00 

Modernizacja boisk sportowych  
w Dąbrowie Tarnowskiej 

2022 2022 500 000,00 

Modernizacja obiektów Centrum 
Konferencyjno - Sportowego 

2018 2024 8 200 000,00 

Modernizacja stadionu miejskiego  
w Dąbrowie Tarnowskiej wraz  
z budową bieżni lekkoatletycznej 

2022 2025 5 000 000,00 

Modernizacja boiska sportowego  
w Żelazówce 

2022 2022 1 000 000,00 

Projekt systemu kanalizacyjnego  
w miejscowości Sutków 

2022 2023 200 000,00 

Instalacja odnawialnych źródeł energii 2018 2024 2 000,00 

Modernizacja Domu Ludowego  
w Gruszowie Wielkim 

2022 2023 300 000,00 

Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu 
drogowego poprzez kompleksową budowę, 
przebudowę i modernizację gminnej sieci 
dróg o łącznej długości 59,652 km, w tym 
44,483 km dróg asfaltowych, 15,169 km dróg 
tłuczniowych oraz 2,9 km nawierzchni 
chodników 

2022 2030 43 526 222,00 

  suma: 37 127 000,00 zł 

Źródło: dane pochodzące z ewidencji gminnej 

Wśród najważniejszych środków finansowania wymienia się w szczególności: 

 środki z budżetu gminnego,  

 środki pochodzące z budżetu państwa,  

 środki funduszy celowych,  

 fundusze europejskie dostępne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Inicjatyw Wspólnotowych oraz Wspólnej Polityki Rolnej, 

 inne fundusze ze źródeł europejskich np. fundusze norweskie oraz fundusze 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

 środki sektora prywatnego, w tym formuła partnerstwa publiczno-prywatnego, 

 kredyty bankowe, pożyczki oraz fundusze sektora pozarządowego,  

 dodatkowe formy wsparcia dostępne w ramach linii budżetowych, np. tarcz 

antykryzysowych. 
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Aby wdrażanie Strategii miało charakter bardziej kompleksowy, zaleca się 

opracowanie bądź aktualizację poszczególnych dokumentów strategicznych oraz 

planistycznych, takich jak: 

L Dokument Rekomendacja 

1 Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego  

Wymaga regularnej 
aktualizacji 

2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wymaga ciągłej aktualizacji 

3 Program Ochrony Środowiska Wymaga aktualizacji 

4 Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dąbrowa 
Tarnowska  na lata 2016-2023 

Wymaga aktualizacji po 2023 
roku 

5 Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy 
Dąbrowa Tarnowska na lata 2013-2016 

Wymaga aktualizacji 

6 Wieloletnia Prognoza Finansowa Wymaga systematycznej 
aktualizacji 

7 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Wymaga aktualizacji po 2027 
roku 
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X MONITORING I EWALUACJA 

10.1.MONITORING 

Monitoring Strategii Rozwoju obejmuje sprawdzanie wyników w odniesieniu do 

określonych oczekiwań. Polega na systematycznym zbieraniu informacji, które dotyczą 

uzyskanych efektów w ramach wdrażanej strategii. Monitoring w późniejszym czasie 

pozwala określić czy zakładane, pierwotnie rezultaty realizowane są w sposób sprawny 

i kompleksowy a w odpowiednim momencie wprowadzić w razie potrzeby – korekty4. 

Wykonawcą i podmiotem, który ma za zadanie odpowiadać za monitoring Strategii 

Rozwoju Gminy Dąbrowa Tarnowska jest instytucja zarządzająca daną strategią, w tym 

przypadku Urząd Miasta. 

Monitoring Strategii powinien prowadzony być na każdym poziomie danej 

interwencji, dla jednego projektu (tutaj inwestycji), realizacji konkretnych celów jak  

i całego programu strategii. Monitoring powinien zostać wprowadzony w momencie 

realizacji konkretnej inwestycji (w tym realizacji celów operacyjnych). Raporty 

monitoringowe, w zależności od realizowanych zadań, przeprowadzane być mogą  

w trybie rocznym, półrocznym bądź kwartalnym.  

Aby monitorować strategię w sposób kompleksowy, ważny jest dobór 

odpowiednich wskaźników, pozwalających na ich późniejszą analizę. Jako, że 

rekomenduje się przeprowadzanie corocznych sprawozdań z wdrażania strategii 

rozwoju, proces monitoringu, niezależnie od wykonywanych inwestycji, powinien zostać 

przeprowadzony i wyodrębniony w Raporcie o Stanie Gminy za rok bazowy.  

W danym raporcie powinny znaleźć się informacje na temat wdrażania strategii (na 

jakim etapie aktualnie Gmina się znajduje, w tym które cele udało się zrealizować  

i w jakim stopniu raport z wdrażania, stopień osiągnięcia danych wskaźników, 

wydatków powierzonych na poszczególne zadania zawarte w strategii).  

Wyznacza się proces konstrukcji mierników strategicznych, składający się  

z następujących etapów: 

1. Powołanie zespołu 

Do określania mierników powinna zostać zaangażowana grupa osób, określająca 

terminologię oraz metodykę postępowania.  

2. Analiza wytycznych 

W odpowiedzi na bieżące zmiany zachodzące w otoczeniu społeczno-

gospodarczym, przestrzennym oraz środowiskowym Gminy, realizatorzy i podmioty 

odpowiedzialne za wdrażanie niniejszej strategii będą dostosowywać oraz aktualizować 

wskazane w dokumencie mierniki wyznaczające stopień realizacji zamierzonych celów.  

                                                        

4 Podręcznik monitoringu i ewaluacji lokalnych Strategii Rozwoju. Lider Ewaluacji 2014. Warszawa 2017.  
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W przypadku braku możliwości pozyskania danych bądź zmiany procedury 

statystycznej, realizator usunie wyodrębnione w procesie tworzenia dokumentu 

mierniki lub przekształci dany miernik. 

Do określenia kluczowych procesów mogących mieć znaczenie dla aktualizacji 

mierników można uwzględnić poniższe pytania: 

 Czy w pobliżu określonego działania możliwe jest zbieranie danych źródłowych?  

 Kto lub co może dostarczyć takie dane?  

 W jaki sposób możemy zbierać te dane, minimalizując koszty i błędy?  

 Czy możliwe jest zbieranie dodatkowych danych dla dalszych analiz?  

Jeżeli odpowiedź na któreś z powyższych pytań sprawi trudność, należy rozważyć 

aktualizację bądź ponowne sformułowanie miernika.  

3. Kryteria oceny projektowanych mierników  

Mierniki ocenia się w aspekcie ilościowym oraz jakościowym. Wyodrębnione na 

etapie tworzenia strategii mierniki ilościowe analizuje się w okresie średniookresowym 

oraz docelowym (tj. w roku 2025 oraz 2030).  

Mierniki jakościowe, tj. stopień realizacji poszczególnych celów, trudności w ich 

realizacji określa się w corocznym raporcie o stanie gminy.  

10.2.EWALUACJA 

Ewaluacja w Strategii Rozwoju Gminy jest to systematyczne badanie Strategii 

Rozwoju poprzez oszacowanie jakości oraz wartości procesu oraz efektów wdrażania 

inwestycji i zadań publicznych zawartych w Strategii (cele strategiczne).  

Zaleca się działanie na rzecz ewaluacji wg poniższego schematu: 

 

UŻYCIE BADAŃ 
wdrożenie rekomendowanych poprawek oraz zaleceń na podstawie 

wcześniej wysnutych wniosków oraz analiz 

PROWADZENIE BADAŃ 
stworzenie raportu na podstawie zebranych wcześniej danych (monitoring 

strategii), który przedstawiać będzie analizę i ocenę oraz wnioski i 
rekomendację z wykonanych zadań zawartych w strategii 

ZLECENIE EWALUACJI 
zlecenie firmie zewnętrznej bądź przeprowadzenie procesu ewaluacji przez 

powołany do niej zespół we współpracy z jednostkami pomocniczymi 
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Zakres ewaluacji danego dokumentu stanowi materiał empiryczny stanowiący 

podstawę do analiz i oceny oraz trafność, skuteczność, efektywność, użyteczność, 

trwałość jak i spójność strategii rozwoju.  

Rekomenduje się zlecenie ewaluacji zewnętrznym wykonawcom w celu 

obiektywnej oraz niezależnej oceny jej wykonania. Nie jest to jednak zabieg konieczny,  

a zakres i ocenę realizacji strategii może przeprowadzić powołany do tego zespół 

ekspertów w Gminie. Jednakże, rekomenduje się w tym względzie pomoc ze strony 

zewnętrznych jednostek takich jak: mieszkańcy, podmioty gospodarcze, rolnicy, 

inwestorzy, jednostki pomocnicze (pracownicy biblioteki, MOPSiWR-u, szkół, Sołtysi), 

którzy powinni brać udział w ocenie przeprowadzonych działań w ujęciu całościowym.  

 Dane monitoringowe powinny stanowić wstęp do realizacji ewaluacji strategii. 

Ewaluacja powinna służyć wskazaniu, dlaczego dane wskaźniki nie zostały 

zrealizowane, analizie wykonanych działań pod względem ich trafności i konieczności, 

ocenie pozytywnych i negatywnych skutków, które poprzedzały wykonane cele 

strategiczne (w tym operacyjne), w danym roku bazowym.  

Zaleca się wykorzystane metody ewaluacji on-going, która mówi o realizacji 

ewaluacji w trakcie wdrażania inwestycji (gdy jej użycie będzie zasadne i zajdzie taka 

potrzeba) lub gdy wystąpią problemy we wdrażaniu strategii, które należy poddać 

analizie. W danej sytuacji należy stworzyć raport zawierający kluczowe problemy, 

ukazanie wskaźników dostępnych w corocznych raportach o stanie Gminy oraz sposoby 

ich rozwiązywania. Co więcej, zaleca się również wykorzystanie metody ex-post, która 

określa realizację ewaluacji w momencie zakończenia planowanych działań lub na 

samym końcu jej zakańczania. W danym przypadku jako rok stworzenia 

podsumowującego raportu z przebiegu wdrażania i realizacji Strategii Rozwoju Gminy 

Dąbrowa Tarnowska podaje się rok 2030. W danym przypadku należy stworzyć 

stosowne badanie (rekomenduje się badanie ankietowe), skierowanie do odbiorców 

strategii – mieszkańców, władz Miasta i Gminy, rolników, inwestorów, przedsiębiorców 

itp., które ma na celu podsumowanie istniejącego dokumentu, stworzeniu wniosków, 

podsumowaniu działań oraz dobrych praktykach na kolejne lata.  
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XI PODSUMOWANIE 

Strategia Rozwoju Gminy jest dokumentem niezwykle ważnym, który w dużym 

stopniu warunkuje funkcjonowanie danego obszaru przez najbliższe kilka lat. Mimo,  

że dany dokument nie stanowi aktu prawa miejscowego i nie jest obowiązkowy, 

stworzenie, a następnie prawidłowe wdrażanie Strategii Rozwoju świadczy o dobrej 

kompetencji władz, które dany dokument uchwalają. Należy również podkreślić 

niezwykle istotny charakter strategii rozwoju przy planowaniu inwestycji oraz próbie 

pozyskania dofinansowania na konkretne przedsięwzięcia. Dany dokument ma na celu 

pomoc przy planowaniu inwestycji na terenie Gminy, ich uhierarchizowanie  

i usystematyzowanie. Co więcej, Gmina powinna dążyć do ciągłego podnoszenia swoich 

kompetencji, korzystać z istniejących uwarunkowań oraz potencjałów, a całość danego 

działania prowadzić ma do zrównoważonego rozwoju. Strategia Rozwoju Gminy 

Dąbrowa Tarnowska na lata 2021-2030 działa długofalowo i dzięki określeniu celów 

strategicznych, ma za zadanie pełnić funkcję warunkującą nie tylko sam rozwój Gminy  

w danych okresach, ale tworzyć spójną całość, na którą mają wpływ czynniki zarówno 

wewnętrze ale jak i zewnętrzne.  

Celem danego opracowania było stworzenie dokumentu, który będzie podnosił 

jakość życia mieszkańców. Dane wskaźniki i ich wykonanie będzie można ocenić po 

wdrożeniu oraz wykorzystaniu pełnego potencjału danej strategii rozwoju  

i stworzeniu raportu ewaluacji po zakończeniu trwania okresu danych działań 

strategicznych. Analiza SWOT pozwoliła na określenie mocnych i słabych stron Gminy 

(uwarunkowania wewnętrzne) oraz szans i zagrożeń (uwarunkowania zewnętrzne). 

Cele strategiczne, w tym dalsze cele operacyjne i ich zadania pozwoliły na 

usystematyzowanie wieloletnich działań w Gminie. W końcowym etapie tworzenia 

strategii stworzono system wdrażania oraz zarekomendowano monitoring  

i ewaluację danej strategii.  

Należy pamiętać, że istotność i przydatność danej strategii rozwoju będzie 

zależna przede wszystkim od zaangażowania społeczności lokalnej oraz obecnych władz 

Gminy w proces jej wdrażania. 
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XII ZAŁĄCZNIKI 

1.1. ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW  

Płeć: 

a) kobieta  b) mężczyzna 

Wiek: 

a) do 25 lat    b) 26-35    c) 36-45            d) 46-55        e) 56-65   

f) powyżej 65 lat 

Miejsce zatrudnienia: 

a) instytucja publiczna  

b) przedsiębiorstwo prywatne (jako pracownik)  

c) własna działalność gospodarcza    

d) rolnik 

e) emeryt/rencista     

f) osoba bezrobotna 

g) radny/sołtys 

h) inne, jakie? 

Wykształcenie: 

a) podstawowe   b) gimnazjalne   c) zawodowe   d) średnie lub 

pomaturalne                            e) wyższe        

Miejsce zamieszkania: 

Brnik 

Gruszów Mały 

Gruszów Wielki 

Dąbrowa Tarnowska 

Laskówka Chorąska 

Lipiny 

Nieczajna Dolna 

Nieczajna Górna 

Smęgorzów 

Sutków 

Szarwark 

Żelazówka 

Morzychna 
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1. Jak ocenia Pan/i poniższe uwarunkowania występujące na terenie gminy 
Dąbrowa Tarnowska? (w skali od 1 - bardzo źle, do 5 – bardzo dobrze)? Proszę 
zaznaczyć X w wybranym polu. 
 

 1 2 3 4 5 Nie 
mam 

zdania 

Dostępność bazy gastronomicznej       

Dostępność bazy noclegowej       

Dostępność obiektów rekreacyjnych       

Działania proekologiczne (wymiana pieców, odnawialne źródła energii 
itp.) 

      

Działania promocyjne gminy mające na celu pozyskanie turystów       

Warunki do rozwoju przedsiębiorczości (np. liczba terenów pod 
inwestycje) 

      

Możliwość znalezienia pracy na terenie gminy       

Możliwość rozwoju zawodowego na terenie gminy       

Dostępność usług i handlu na terenie gminy (liczba sklepów, zakładów 
fryzjersko-kosmetycznych, banków itp.) 

      

Działania promocyjne gminy w celu pozyskania 
inwestorów/przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy 

      

Działalność organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje itp.)       

Poziom zaangażowania mieszkańców w sprawy społeczności lokalnej       

Dostępność do podstawowej opieki zdrowotnej (liczba przychodni, czas 
oczekiwania na wizytę itp.) 

      

Stan obiektów i wyposażenia placówek służby zdrowia świadczących 
podstawową opiekę zdrowotną (POZ) 

      

Stan obiektów placówek oświatowych (szkoły podstawowe, przedszkola)       

Jakość kształcenia w szkołach podstawowych na terenie gminy       

Dostępność do instytucjonalnej opieki nad dzieckiem do lat 3 (liczba 
dostępnych miejsc  
w klubie dziecięcym) 

      

Dostępność do przedszkoli (liczba dostępnych miejsc w przedszkolach)       

Dostępność instytucji kulturalnych (godziny i dni otwarcia)       
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Stan obiektów i wyposażenie instytucji kulturalnych       

Liczba wydarzeń kulturalno-rozrywkowych organizowanych na terenie 
gminy 

      

Dostępność obiektów sportowych (boiska, hale sportowe itp.)       

Stan i wyposażenie obiektów sportowych       

Ofertę spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży       

Ofertę spędzania wolnego czasu dla dorosłych       

Ofertę spędzania wolnego czasu dla seniorów       

Dostępność infrastruktury wodociągowej (dostęp do bieżącej wody)       

Dostępność infrastruktury kanalizacyjnej       

Dostępność komunikacji autobusowej, w tym jakość usług (rozkład jazdy 
– liczba  
i częstotliwość połączeń) 

      

Stan dróg gminnych       

Stan małej infrastruktury drogowej (chodniki, przystanki, oświetlenie)       

Ocena porządku w miejscach publicznych (ulice, chodniki itp.)       

Ocena czystości powietrza w okolicy miejsca zamieszkania       

Dbałość o przestrzeganie segregacji śmieci w gminie       

Ocena zadowolenia z segregacji śmieci na terenie gminy       

Dostępność i czytelność informacji o usługach świadczonych przez 
instytucje samorządowe (Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej i Wsparcia Rodziny itp.) 

      

Zaangażowanie gminy w rozwiązywanie problemów mieszkańców       

Zaangażowanie gminy w poprawę ładu przestrzennego w gminie (dbałość 
o estetykę zagospodarowania gminy, w tym ograniczenie ilości reklam, 
zagospodarowanie terenów zielonych itp.) 

      

 

2. Jakie Pana(i) zdaniem działania, mogłyby mieć największy wpływ na rozwój 
gminy Dąbrowa Tarnowska? Proszę wskazać max. 3 najważniejsze inwestycje: 

a) poprawa jakości dróg i chodników 

b) zwiększenie liczby parkingów i miejsc postojowych 

c) zwiększenie liczby ścieżek rowerowych 
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d) rozwój oświetlenia ulicznego 

e) rozwój infrastruktury edukacyjnej (poprawa jakości budynków placówek 
oświatowych, doposażenie szkół oraz przedszkoli) 

f) rozwój infrastruktury sportowej (zwiększenie liczby obiektów sportowych, poprawa 
ich jakości) 

g) rozwój infrastruktury rekreacyjnej (zwiększenie liczby placów zabaw itp.) 

h) rozwój infrastruktury turystycznej (baza noclegowa, gastronomiczna) 

i) rozwój infrastruktury komunalnej (poprawa jakości oraz wydłużenie sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych)   

j) działania prowadzone na rzecz podniesienia poziomu czystości powietrza oraz miejsc 
publicznych, a także zwiększona dbałość o segregację śmieci 

k) działania na rzecz rozwoju przemysłu i powstawania nowych zakładów pracy 

l) poprawa jakości usług transportowych (dostęp do transportu publicznego) 

m) zaangażowanie w tematy ochrony środowiska i czystego powietrza (wymiana 
pieców, odnawialne źródła energii) 

n) inne, jakie? ..... 

 
3. Proszę o zaznaczenie 3 mocnych stron gminy: 
a) rozwinięta sieć komunikacyjna (drogi, linie autobusowe itp.) 
b) wystarczająca liczba miejsc pracy 
c) dobry stan dróg  
d) rozwinięta infrastruktura komunalna (wodociągi, kanalizacja)  
e) dobry dostęp do opieki medycznej  
f) wystarczająca liczba miejsc w przedszkolach i punktach przedszkolnych  
g) wystarczająca liczba miejsc w klubie dziecięcym 
h) korzystne warunki do rozwoju przedsiębiorstw i nowych inwestycji  
i) czyste środowisko naturalne (dbałość o segregację śmieci, czystość miejsc 

publicznych itp.) 
j) wystarczająca liczba obiektów kulturalnych (ośrodek kultury, biblioteka, świetlice 

itp.) 
k) wystarczająca liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych (boiska, place zabaw itp.) 
l) dobra jakość kształcenia w szkołach na terenie gminy 
m) rozwinięta oferta spędzania czasu wolnego dla mieszkańców gminy 
n) wysoki poziom bezpieczeństwa na terenie gminy 
o) zaangażowanie w działania proekologiczne (wymiana pieców, odnawialne źródła 

energii) 
p) inne, jakie?................................................................................................................. .................... 

 

4. Proszę o zaznaczenie 3 słabych stron gminy: 

a) niewystarczająca sieć komunikacyjna (liczba dróg itp.) 
b) niewystarczająca liczba miejsc pracy 
c) zły stan dróg  
d) niewystarczająco rozwinięta infrastruktura komunalna (wodociągi, kanalizacja)  
e) słaby dostęp do opieki medycznej  
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f) zbyt mała liczba miejsc w przedszkolach i punktach przedszkolnych  
g) niewystarczająca liczba miejsc w klubie dziecięcym  
h) niekorzystne warunki do rozwoju przedsiębiorstw i nowych inwestycji  
i) zanieczyszczenie środowiska naturalnego (brak dbałości o czystość miejsc 

publicznych, segregację śmieci) 
j) niewystarczająca liczba obiektów kulturalnych  (ośrodek kultury, biblioteka, 

świetlice itp.) 
k) niewystarczająca liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych (parki, boiska, place 

zabaw itp.) 
l) niedostateczna jakość kształcenia w szkołach na terenie gminy 
m) niewystarczająca oferta spędzania czasu wolnego dla mieszkańców gminy 
n) niski poziom bezpieczeństwa na terenie gminy 
o) brak zaangażowania w działania proekologiczne (wymiana pieców, odnawialne 

źródła energii) 
p) inne, jakie?.... 

 

5. W gminie Dąbrowa Tarnowska są osoby, którym powinno się poświęcić więcej 
uwagi lub wsparcia. Kto potrzebuje największego wsparcia? 
a) dzieci i młodzież 
b) osoby niepełnosprawne 
c) osoby z rodzin patologicznych 
d) osoby starsze  
e) osoby samotne  
f) osoby w trudnej sytuacji materialnej 

 

6 . Proszę wskazać 3 największe problemy, z jakimi borykają się mieszkańcy 
gminy Dąbrowa Tarnowska. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

7. Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź z czym chciałby/chciałaby Pan/i aby 
utożsamiano gminę Dąbrowa Tarnowska w roku 2030?  

a) z gminą atrakcyjną dla turystów, 
b) z gminą zapewniającą dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, 
c) z gminą przedsiębiorczą, atrakcyjną dla inwestorów i tworzącą nowe miejsca pracy, 
d) z gminą ekologiczną dbającą o środowisko naturalne i estetykę otoczenia, 
e) z czymś innym: (czym?):……………………………………………………………… 

 

8. W przypadku chęci podzielenia się dodatkowymi spostrzeżeniami prosimy  

o wypełnienie poniższego pola. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 



 

 

77 XII Załączniki 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY DĄBROWA 

TARNOWSKA NA LATA 2021-2030 

 

 

 
 

 

 

Oficyna Profilaktyczna 

 

 


