
 

              Strategia Rozwoju Gminy Rzeczenica do 2030 roku   

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Strategia Rozwoju Gminy Rzeczenica 
do 2030 roku   

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rzeczenica, 2021 r. 
 



 

Strategia Rozwoju Gminy Rzeczenica do 2030 roku 

 

2 

 
 
 

Urząd Gmina Rzeczenica 
ul. Człuchowska 26 
77-304 Rzeczenica 
tel. 59 833 16 94 

e-mail: gmina@rzeczenica.pl  
www.rzeczenica.pl 

 
Opracowanie: 

dr hab. Andrzej Raszkowski, prof. UEW 
e-mail: andrzej.raszkowski@ue.wroc.pl  

tel. 606 262 335 
 

Academia.edu 
https://ue-wroc.academia.edu/AndrzejRaszkowski  

ResearchGate 
https://www.researchgate.net/profile/Andrzej_Raszkowski  

 
LinkedIn 

https://www.linkedin.com/in/andrzej-raszkowski/   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:gmina@rzeczenica.pl
http://www.wojnicz.pl/
mailto:andrzej.raszkowski@ue.wroc.pl
https://ue-wroc.academia.edu/AndrzejRaszkowski
https://www.researchgate.net/profile/Andrzej_Raszkowski
https://www.linkedin.com/in/andrzej-raszkowski/


 

Strategia Rozwoju Gminy Rzeczenica do 2030 roku 

 

3 

Spis treści 
 

Wprowadzenie ________________________________________________________________________ 4 

1. Wnioski z przeprowadzonej diagnozy Gminy Rzeczenica __________________________________ 5 

2. Analiza SWOT ____________________________________________________________________ 8 

3. Wizja i misja Gminy Rzeczenica _____________________________________________________ 11 

4. Cel horyzontalny, cele strategiczne  i operacyjne, kierunki działań w wymiarze społecznym, 
gospodarczym i przestrzennym _____________________________________________________ 12 

5. Zbieżność założeń strategii z kluczowymi opracowaniami strategicznymi ___________________ 15 

6. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy _____________________________________ 22 

7. Obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa pomorskiego wraz z 
zakresem planowanych działań _____________________________________________________ 33 

8. System realizacji strategii, źródła finansowania ________________________________________ 39 

9. Literatura pomocnicza ____________________________________________________________ 45 

10. Spis tabel _______________________________________________________________________ 47 

11. Spis map _______________________________________________________________________ 48 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Strategia Rozwoju Gminy Rzeczenica do 2030 roku 

 

4 

Wprowadzenie 

 

Wśród głównych przesłanek opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Rzeczenica do 2030 

roku” wymienić można potrzebę aktualizacji celów rozwojowych gminy oraz dopasowanie ich 

do warunków zmieniającego się otoczenia społecznego, gospodarczego, prawnego. 

Poprzednia strategia obwiązywała do 2020 r., aktualizacji była więc uzasadniona. 

Horyzontalną przesłanką opracowania dokumentu jest jednak, w efekcie wdrożenia jego 

zapisów, poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Rzeczenica w dłuższym horyzoncie 

czasowym. 

Strategia jest również istotnym, wspomagającym dokumentem w procesie aplikowania 

o fundusze europejskie, przy założeniu zgodność określonych w niej celów strategicznych 

z kluczowymi wewnętrznymi i zewnętrznymi  dokumentami strategicznymi. 

Najważniejsze, z perspektywy długofalowego zrównoważonego rozwoju Gminy 

Rzeczenica, są następujące cele: 

• Cel strategiczny 1 – Efektywna edukacja i rozwój kapitału ludzkiego, 

• Cel strategiczny 2 – Rozwój turystyki, kultury, sportu i rekreacji, wspieranie lokalnej 

przedsiębiorczości, 

• Cel strategiczny 3 – Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz racjonalne 

gospodarowanie jego zasobami, 

• Cel strategiczny 4 – Poprawa efektywności  usług publicznych, promocja gminy, 

• Cel strategiczny 5 – Poprawa infrastruktury technicznej oraz spójności przestrzennej. 

Dokument strategiczny opracowany został na podstawie wyników badań desk research, 

analiz zespołu roboczego, konsultacji społecznych. Posiłkowano się danymi Banku Danych 

Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego oraz materiałami przekazanymi przez Urząd 

Gminy Rzeczenica. W tym miejscu należy podkreślić partycypację, profesjonalizm 

oraz przygotowanie merytoryczne pracowników Urzędu Gminy Rzeczenica, którzy 

współtworzyli niniejszy dokument. 

Andrzej Raszkowski 

 

 



 

Strategia Rozwoju Gminy Rzeczenica do 2030 roku 

 

5 

1. Wnioski z przeprowadzonej diagnozy Gminy Rzeczenica 
 

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy w obszarze społecznym, gospodarczym 

i przestrzennym w oparciu o dostępne statystyki publiczne (dane GUS), badania desk research 

materiałów udostępnionych przez Urząd Gminy Rzeczenica można sformułować wnioski 

i rekomendacje w odniesieniu do celów rozwojowych gminy w najbliższych latach: 

• w zakresie promocji, rozwoju turystyki oraz przyciągania nowych mieszkańców należy 

eksponować wyjątkowe walory środowiska naturalnego, w tym tereny zielone, czyste 

powietrze, brak uciążliwego przemysłu. Obecna sytuacja predysponuje gminę 

do promowania idei „slow life”, 

• gmina ma relatywnie dobrą lokalizacją natomiast powinna w szerszym zakresie 

korzystać z pozytywnego oddziaływania ośrodków miejskich w ramach procesów dyfuzji 

czynników rozwojowych, 

• w odniesieniu do ogólnopolskich trendów sytuacja gminy pod względem liczby ludności 

jest dość dobra, spadki w badanych latach nie są znaczące, niekorzystny jest natomiast 

ujemny przyrost naturalny, 

• na rynku pracy odnotowywana jest nieustanna poprawa, także w odniesieniu do liczby 

osób długotrwale bezrobotnych. W tym miejscu warto zaznaczyć, że takie wskazania nie 

świadczą o jakości rynku pracy oraz poziomie wynagrodzeń, w tym obszarach można 

systematycznie prowadzić działania stymulujące,   

• od wielu lat saldo migracji pozostaje ujemne, nie są to duże wartości natomiast zasadne 

jest podjęcie kompleksowych działań w kierunku przyciągania nowych rezydentów, 

podkreślania walorów gminy oraz stwarzania atrakcyjnych warunków do utrzymania 

obecnych mieszkańców, pomocna w tym zakresie będzie większa integracja 

społeczności lokalnej, 

• elementem szerszej koncepcji wzmacniania kapitału ludzkiego w gminie jest poprawa 

jakości kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem technologii cyfrowych, kształcenia 

w kierunku zawodów przyszłości,   

• rośnie liczba udzielonych porad lekarskich, w zakresie ochrony zdrowia rekomendowane 

są zatem programy profilaktyki zdrowotnej, które zawsze są korzystniejszym 
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rozwiązaniem niż późniejsze rozwiązywanie już występujących problemów zdrowotnych 

mieszkańców, 

• gmina jest naturalnie predysponowana do rozwoju turystyki aktywnej, agroturystyki, 

turystyki weekendowej. W tym zakresie wskazana jest kompleksowa oferta oraz 

kreowanie markowych produktów turystycznych. Ponadto warto eksponować produkty 

lokalne wysokiej jakości, w tym zdrową żywność, w rozwoju turystyki pomocna będzie 

sieć połączonych ścieżek rowerowych, 

• spada liczba osób korzystających z pomocy społecznej oraz analogicznie obniża się kwota 

wypłacanych dodatków mieszkaniowych. Są to procesy jednoznacznie pozytywne 

natomiast należy konsekwentnie realizować dalsze programy z obszaru wsparcia 

społecznego, w tym przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, rozwoju infrastruktury 

społecznej, 

• na terenie gminy odnotowano wyraźny spadek czytelnictwa, wskazane są zatem 

działania naprawcze, promocja czytelnictwa, przy tej okazji należy wskazywać korzyści 

wynikające z kontaktów z kulturą. Ponadto rozwój oferty kulturalnej wpłynie w dłuższym 

horyzoncie czasowym na poprawę jakości kapitału ludzkiego w gminie, 

• należy zwiększać liczbą zadań publicznych realizowanych przy współudziale organizacji 

pozarządowych (NGO), szersze wykorzystanie tej współpracy może wpłynąć 

na przyspieszenie procesów rozwojowych na terenie gminy, 

• wziąwszy pod uwagę sytuację ekonomiczną gmina jest w relatywnie korzystnej sytuacji, 

od kilku lat rosną dochody i wydatki na mieszkańca, wzrosła ilość zakontraktowanych 

środków z funduszy europejskich. Warto podkreślić, że rośnie również wartość 

wskaźnika przedsiębiorczości. Dalszym stymulatorem dla rozwoju przedsiębiorczości 

może być zwiększenie terenów pod działalność inwestycyjną (nowe strefy działalności 

gospodarczej) oraz zacieśnianie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, ponadto 

wartością dodaną byłby dalszy rozwój podmiotów ekonomii społecznej, 

• rekomendowana jest współpraca przedsiębiorców z sektorem oświaty w celu wspólnego 

wypracowania standardów nauczania odpowiadających obecnym czasom 

oraz oczekiwaniom zmieniającego się rynku pracy, 
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• w odniesieniu do infrastruktury technicznej wymagana jest poprawa w zakresie sieci 

kanalizacyjnej oraz w mniejszym stopniu wodociągowej, ponadto wskazany jest rozwój 

sieci gazowej, sieci telekomunikacyjnej, 

• w obszarze infrastruktury komunikacyjnej zalecana jest budowa i modernizacja 

gminnych dróg, ponadto poprawa stanu technicznego gruntowych dróg gminnych oraz 

docelowo zmiana ich nawierzchni, 

• pozytywnym impulsem dla dalszego rozwoju byłaby gminna rewitalizacji terenów 

zdegradowanych w sferze społecznej, ekonomicznej, środowiskowej, przestrzenno-

funkcjonalnej oraz technicznej, 

• zwiększa się powierzchnia gruntów leśnych ogółem co jest z zjawiskiem pozytywnym 

w kontekście rozwoju gminy przy wykorzystaniu ponad przeciętnych walorów 

środowiska naturalnego, 

• zagospodarowanie przestrzennego gminy będzie odbywać się przy uwzględnieniu zasad 

zrównoważonego rozwoju, 

• w celu wzmacniania korzystnej pozycji gminy ekologicznej należy realizować projekty 

z zakresu zrównoważonego rozwoju, w tym w zakresie termomodernizacji obiektów, 

instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), rozwoju zielonej i błękitnej infrastruktury 

jako elementów poprawiających retencję, kształtowanie i rozwój terenów zieleni, 

• w kontekście poprawy efektywności usług publicznych rekomendowane są szkolenia 

dla pracowników samorządowych, poprawa jakości obsługi klienta w urzędzie, poprawa 

dostępności obiektów użyteczności publicznej, dalsza digitalizacja. 
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2. Analiza SWOT  

 

Analiza SWOT jest najpopularniejszą metodą wykorzystywaną w obszarze zarządzania 

strategicznego służącą do analizy wewnętrznej sytuacji organizacji oraz jej otoczenia 

zewnętrznego celem optymalizacji strategii zarządzania lub implementacji efektywnego planu 

strategicznego. 

SWOT to akronim angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe 

strony), Opportunities (szanse), Threats (zagrożenia). Metoda ma charakter ekspercki, opiera 

się na wiedzy i doświadczeniu osób tworzących analizę. Analiza można dotyczyć całej 

organizacji (przedsiębiorstwa, organizacji pozarządowej, gminy) lub konkretnego obszaru 

jej funkcjonowania (sprzedaż, logistyka, turystyka, rolnictwo, przemysł, integracja społeczna, 

komunikacja interpersonalna, itd.). 

Poszczególne etapy analizy mogą obejmować: określenie celu i przedmiotu analizy, 

wyjaśnienie wszystkim zainteresowanym stronom zasadności podejmowanych działań; 

nakreślenie procedury analizy osobom ją współtworzącym; opracowanie indywidualnych list 

wszystkich czynników obejmujących słabe strony, mocne strony, szanse i zagrożenia; scalenie 

list indywidualnych, wykreślenie mniej istotnych czynników, opracowanie wspólnej macierzy 

SWOT; przypisywanie rangi czynnikom, dyskusja grupowa nad otrzymanymi wynikami, 

przedstawienie zdywersyfikowanych punktów widzenia; formułowanie planów na przyszłość, 

celów strategicznych do realizacji; obranie strategii postępowania. 

 

Tabela 1. Analiza SWOT Gminy Rzeczenica 

Czynniki wewnętrzne 

Silne strony Słabe strony 

• korzystne położenie komunikacyjne – droga 
krajowa nr 25 (5), 

• walory przyrodnicze i potencjał turystyczny (lasy, 
dużo terenów zieleni, czyste powietrze, jeziora, 
czyste środowisko, brak uciążliwego przemysłu, 
cisza i spokój) (5), 

• wysoki stopień zwodociągowania (4), 

• duża liczba inwestycji gminnych (4), 

• udział w programie „Czyste powietrze” 
i dofinansowanie unieszkodliwiania wyrobów 
zawierających azbest (3), 

• stabilna polityka podatkowa gminy jako zachęta 
dla przedsiębiorców (4), 

• dużo dróg bez nawierzchni utwardzonej (4), 

• braki w zakresie infrastruktury technicznej (sieć 
kanalizacyjna i gazowa) (4), 

• duża odległość od większych ośrodków miejskich 
(3), 

• braki w zakresie komunikacji zbiorowej (3),   

• brak ścieżek rowerowych wzdłuż drogi krajowej 
i wojewódzkiej (3),  

• braki w zakresie sieci telekomunikacyjnej (4), 

• ograniczony dostęp do usług medycznych (4), 

• niedostatecznie rozwinięta baza gastronomiczna 
(3), 

• ujemny przyrost naturalny (3), 
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• niska stopa bezrobocia (5), 

• dostępność opieki żłobkowej i przedszkolnej na 
terenie gminy (4), 

• szeroka oferta dla seniorów (Klub Seniora w 
Międzyborzu i kluby seniora w Gwieździnie, 
Rzeczenicy, Pieniężnicy i Brzeziu) (3), 

• dobrze działające OSP (3), 

• bogata oferta biblioteki, istnienie filii biblioteki 
(3), 

• współpraca ze stowarzyszeniami i KGW (4), 

• wysoka aktywność kobiet (4), 

• istnienie podmiotów ekonomii społecznej (CIS, 
spółdzielnie socjalne) (3), 

• pozyskanie środków finansowych z funduszy 
krajowych lub europejskich na zapobieganie 
wykluczeniu społecznemu (4), 

• potencjał wynikające z możliwości jakie daje 
efektywne zagospodarowanie przestrzenne 
gminy (4), 

• ujemne saldo migracji (3), 

• rosnący udział ludności w wieku 
poprodukcyjnym (3), 

• zmniejszająca się liczba ludności ogółem (3), 

• niewystarczająca oferta kulturalna dla dzieci i 
młodzieży (3), 

• spadek czytelnictw oraz dostępnego 
księgozbioru (3), 

• braki w zakresie funkcjonowania e-urzędu (3),  

• braki w zakresie spójnej oferty promocyjnej (3), 

• niewystarczająca rozpoznawalność marki gminy 
(2), 

• duża powierzchnia gminy i duże odległości 
między miejscowościami – mała gęstość 
zaludnienia (2), 

• mała liczba miejsc noclegowych, prawie 
całkowity brak całorocznych miejsc noclegowych 
(4),  

• brak rozwiniętego rynku usługowego (4),  

• mała liczba podmiotów handlowych (3), 

• niewystarczający zasób lokali komunalnych (3,) 

Czynniki zewnętrzne 

Szanse Zagrożenia 

• wzrost znaczenia odnawialnych źródeł energii 
(4), 

• zwiększająca się świadomość ekologiczna (4), 

• wzrost zainteresowania wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii przez 
indywidualnych mieszkańców, jak również w 
obiektach publicznych, dofinansowania 
wspierające rozwój OZE (4), 

• większa promocja gminy, samorządów (3), 

• dofinansowania zewnętrzne związane 
z rozszerzeniem oferty dla najmłodszych 
i seniorów (programu Maluch+, Senior+) (3), 

• oddalenie od dużych ośrodków miejskich – 
rozwój ruchu turystycznego (4),  

• pozyskiwanie środków finansowych z funduszy 
europejskich i krajowych (5), 

• rozwój turystyki ogółem (4), 

• możliwość pracy zdalnej – dobry zasięg sieci 
GSM (4), 

• rozwój mediów społecznościowych (3), 

• lepsze wykorzystywanie terenów inwestycyjnych 
(2), 

• rozwój województwa pomorskiego (4), 

• rozwój przedsiębiorczości (3), 

• rozwój rolnictwa ekologicznego (4), 

• rozwój RHD (rolniczego handlu detalicznego) (4). 

• starzenie się społeczeństwa (4), 

• zmniejszający się udział społeczeństwa w wieku 
produkcyjnym (3), 

• rosnące potrzeby osób starszych 
i niesamodzielnych (3), 

• zagrożenie wykluczeniem społecznym osób 
niesamodzielnych (3), 

• zmiany w ustawodawstwie powodujące utratę 
dochodów budżetu gminy (np. zwolnienia z 
podatku) (4), 

• zmniejszanie się stopnia pokrycia wydatków na 
oświatę subwencją oświatową (4), 

• niepewna sytuacja w gospodarce światowej (3), 

• emigracja młodych i wykształconych 
mieszkańców (3), 

• częste zmiany przepisów prawa (3), 

• wzrost zadań samorządu gminnego bez 
przekazywania środków na realizację 
dodatkowych zadań (3), 

• ograniczone środki finansowe gmin 
do inwestowania (2), 

• rosnące koszty inwestycji (3), 

• duża odległość od dużych aglomeracji (3). 

Źródło: opracowanie na podstawie materiałów dostarczonych przez Urząd Gmina Rzeczenica 
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Diagnozy silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dokonano z punktu widzenia 

rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. Poszczególnym czynnikom przyporządkowano 

ocenę oddziaływania (rangę) w skali od 1 do 5, przy czym 5 oznacza najsilniejszy wpływ, 1 – 

najmniej istotny. Następnie dokonano zsumowania poszczególnych ocen czynników 

uwzględnionych w przedstawionej analizie.  

 

Tabela 2. Uproszczona tablica analizy SWOT dotycząca określonej strategii działania Gminy Rzeczenica 

 Silne strony (62 pkt) Słabe strony (70 pkt) 

Sz
an

se
 (

5
5

 p
kt

) 

MAXI-MAXI 

Strategia ekspansywna, wykorzystać okazje 
przy pomocy atutów 

MINI-MAXI 

Strategia konkurencyjna, przezwyciężyć słabości 
by wykorzystać okazje 

Za
gr

o
że

n
ia

 (
4

1
 p

kt
) 

MAXI-MINI 

Strategia konserwatywna, wykorzystać 
mocne strony do pokonania zagrożeń 

MINI-MINI 

Strategia redukcji, zaprzestania inwestycji oraz 
likwidacji 

Źródło: opracowanie własne 

 

Na bazie otrzymanego wyniku dokonano wyboru strategii postępowania w odniesieniu 

do przyszłego rozwoju gminy. Otrzymane wyniki wskazują na racjonalność wyboru strategii 

MINI-MAXI, czyli strategii konkurencyjnej polegającej na przezwyciężaniu słabości, 

aby wykorzystać szanse pojawiające się w otoczeniu gminy. 
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3. Wizja i misja Gminy Rzeczenica 

 

W odniesieniu do definicji, misję gminy można określić jako zestaw relatywnie trwałych 

dążeń, celów, kierunków aktywności, na które zorientowane są lub być powinny działania 

podejmowane przez władze samorządowe przy wsparciu pozostałych środowisk 

współkreujących lokalną rzeczywistość. Wśród tych środowisk szczególne miejsce zajmują 

przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele sektorów nauki i edukacji. 

W procesie określania misji jednostki samorządu terytorialnego należy uwzględnić przesłanki 

jej istnienia, kierunki rozwojowe, cele do realizacji, interesariuszy, których potrzeby 

są zaspakajane, społeczną odpowiedzialność, wrażliwość oraz zrównoważony rozwój 

przestrzeni. W przypadku gminy kwestia określenia misji ulega pewnemu uproszczeniu, 

główną przesłanką egzystencjonalną funkcjonowania gminy jest efektywne zaspakajanie 

potrzeb mieszkańców i podnoszenie ich jakości życia. Przy czym gminy są podmiotami 

wyposażonymi w prawa i obowiązki oraz realizującymi zadania publiczne. 

Misja Gminy Rzeczenica: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wzmocnienie 

marki gminy, rozwój funkcji turystycznych, wykorzystanie ponadprzeciętnych walorów 

środowiska naturalnego, rozwój nowoczesnego sektora rolnictwa. Gmina Rzeczenica 

miejscem atrakcyjnym dla obecnych i przyszłych mieszkańców, turystów, przedsiębiorców. 

Wizja gminy natomiast to odzwierciedlenie, wizualizacja przyszłości, którą chcemy 

wykreować. Możemy ją postrzegać jako bazową aspirację, motywację, która powinna 

być tożsama dla wszystkich, którzy chcą osiągnąć wyczekiwany stan rzeczywistości.  

Wizja Gminy Rzeczenica: Gmina w efekcie wdrożonych rozwiązań strategicznych stała 

się miejscem atrakcyjnym turystycznie, z kapitałem ludzkim wysokiej jakości, nowoczesnym, 

ekologicznym rolnictwem, dobrze rozwiniętą infrastrukturą społeczną i techniczną, 

wielofunkcyjną gospodarką leśną, ofertą edukacyjną dopasowaną do wyzwań przyszłości. 

Ponadto gmina będzie obszarem rozwoju przedsiębiorczości odpowiedzialnej społecznie 

przy poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. 
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4. Cel horyzontalny, cele strategiczne  i operacyjne, kierunki 
działań w wymiarze społecznym, gospodarczym 
i przestrzennym 

 

Cele zawarte w strategii rozwoju gminy stanowią jej część rdzeniową i są właściwie 

odpowiedzią i konsekwencją przeprowadzonej diagnozy, wniosków płynących z analizy SWOT, 

wszelkich zagadnień poruszanych podczas konsultacji. W modelowej sytuacji wszystkie 

problemowe zagadnienia powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w drzewie celów, 

na poziomie celów strategicznych, operacyjnych, zaplanowanych kierunków działania. 

Poniższe zestawienie celów strategicznych oraz przyporządkowanych im celów 

operacyjnych i kierunków działania powstało przy współudziale pracowników Urzędu Gminy 

Rzeczenica. 

 

Tabela 3. Drzewo celów strategii rozwoju Gminy Rzeczenica 

CEL STRATEGICZNY HORYZONTALNY 
Wyższa jakość życia mieszkańców Gminy Rzeczenica przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego 

rozwoju 

Cel strategiczny 1 – Efektywna edukacja i rozwój kapitału ludzkiego 

Cel operacyjny 1.1. Zwiększenie dostępności do usług społecznych dla mieszkańców 

Kierunek działania 1 Rozwój (budowa, rozbudowa, modernizacje, doposażenie) infrastruktury społecznej 
(świetlice, place zabaw, siłownie plenerowe, remizy OSP, kluby seniora) 

Kierunek działania 2 Działalność placówek wsparcia dziennego dla seniorów 

Kierunek działania 3 Poprawa dostępności obiektów użyteczności publicznej 

Kierunek działania 4 Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez tworzenie warunków 
do zwiększenia liczby podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

Kierunek działania 5 Realizowanie programów profilaktycznych 

Cel operacyjny 1.2. Aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców 

Kierunek działania 1 Integracja mieszkańców w ramach współpracy m.in. z NGO i KGW 

Kierunek działania 2 Promowanie dziedzictwa kulturowego i historii gminy 

Kierunek działania 3 Utworzenie Gminnej Rady Seniorów 

Kierunek działania 4 Utworzenie Gminnej Rady Młodzieżowej 

Kierunek działania 5 Organizacja lokalnych wydarzeń integracyjnych 

Kierunek działania 6 Pobudzanie aktywności mieszkańców 

Kierunek działania 7 Wspieranie organizacji pozarządowych 

Kierunek działania 8 Integracja mieszkańców 

Kierunek działania 9 Projekty na rzecz wzmacniania tożsamości lokalnej 

Cel operacyjny 1.3. Wysoki poziom działalności placówek oświatowych 

Kierunek działania 1 Wzbogacenie oferty zajęć dla dzieci i młodzieży w szczególności z uwzględnieniem 
nowych technologii i IT 

Kierunek działania 2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej 

Kierunek działania 3 Rozwój bazy dydaktycznej placówek oświatowych 

Kierunek działania 4 Dostosowanie oferty zajęć do potrzeb dzieci i młodzieży 

Kierunek działania 5 Dostosowanie sieci placówek do sytuacji demograficznej 
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Cel strategiczny 2 – Rozwój turystyki, kultury, sportu i rekreacji, wspieranie lokalnej przedsiębiorczości  

Cel operacyjny 2.1. Rozwój turystyki, sportu i rekreacji 

Kierunek działania 1 Rozwój (budowa, rozbudowa, modernizacja) infrastruktury turystycznej, sportowej 
i rekreacyjnej 

Kierunek działania 2 Wspieranie tworzenia bazy noclegowej 

Kierunek działania 3 Wspieranie rozwoju usług gastronomicznych 

Kierunek działania 4 Kreowanie nowych produktów turystycznych  

Kierunek działania 5 Promocja istniejącej oferty turystycznej i rekreacyjnej 

Kierunek działania 6 Organizacja lokalnych i ponadlokalnych wydarzeń sportowych i rekreacyjnych 

Kierunek działania 7 Wzbogacenie oferty turystycznej 

Kierunek działania 8 Budowanie, wzmacnianie marki gminy 

Cel operacyjny 2.2. Bogata oferta kulturalna 

Kierunek działania 1 Stworzenie programu wydarzeń kulturowych i sportowo-rekreacyjnych 
z uwzględnieniem różnych grup wiekowych i osób niepełnosprawnych 

Kierunek działania 2 Poprawa oferty kulturalnej dostępnej w świetlicach wiejskich 

Kierunek działania 3 Stworzenie ponadlokalnych wydarzeń kulturalnych 

Kierunek działania 4 Rozwój (budowa, rozbudowa, modernizacja) infrastruktury kulturalnej  

Kierunek działania 5 Organizacja imprez kulturalnych 

Cel operacyjny 2.3. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości  

Kierunek działania 1 Wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej 

Kierunek działania 2 Wspieranie przedsiębiorczości  

Kierunek działania 3 Współpraca z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na terenie gminy 

Kierunek działania 4 Zwiększenie terenów pod działalność inwestycyjną 

Cel strategiczny 3 – Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz racjonalne gospodarowanie jego zasobami  

Cel operacyjny 3.1. Czyste środowisko 

Kierunek działania 1 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 

Kierunek działania 2 Udział w  programie dofinansowań do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne  

Kierunek działania 3 Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych 

Kierunek działania 4 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

Kierunek działania 5 Termomodernizacja budynków komunalnych 

Kierunek działania 6 Dalsza poprawa jakości powietrza 

Kierunek działania 7 Rozwój infrastruktury gazowej 

Kierunek działania 8 Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

Kierunek działania 9 Dofinansowanie usuwania odpadów zawierających azbest 

Cel operacyjny 3.2. Racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska 

Kierunek działania 1 Edukacja ekologiczna 

Kierunek działania 2 Promocja ekologicznych źródeł energii 

Kierunek działania 3 Likwidacja zanieczyszczeń w przestrzeni publicznej 

Kierunek działania 4 Zwiększenie poprawności segregowania odpadów komunalnych 

Kierunek działania 5 Zwalczanie niebezpiecznych roślin inwazyjnych 

Kierunek działania 6 Promowanie elektromobilności  

Kierunek działania 7 Realizacja zadań w zakresie retencji na obszarach wiejskich 

Kierunek działania 8 Promowanie budowy instalacji retencyjnych 

Kierunek działania 9 Wspieranie działań służących właściwemu utrzymaniu urządzeń wodno-melioracyjnych 

Cel strategiczny 4 – Poprawa efektywności  usług publicznych, promocja gminy 

Cel operacyjny 4.1. Nowoczesna promocja gminy 

Kierunek działania 1 Szersze wykorzystywanie mediów społecznościowych w procesie promocji gminy, np. 
Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn 

Kierunek działania 2 Tworzenie spójnej, kompleksowej oferty promocyjnej 

Kierunek działania 3 Promocja produktów lokalnych 

Kierunek działania 4 Promocja agroturystyki 

Kierunek działania 5 Oferta promocyjna w porozumieniu z sąsiednimi gminami oraz powiatem  

Kierunek działania 6 Promocja koncepcji „slow life” 
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Cel operacyjny 4.2. Efektywny urząd dla wszystkich interesariuszy 

Kierunek działania 1 Szkolenia podnoszące kompetencje pracowników samorządowych  

Kierunek działania 2 Rozwój e-urzędu 

Kierunek działania 3 Efektywny system komunikacji z mieszkańcami  

Kierunek działania 4 Poprawa standardów obsługi klienta  

Kierunek działania 5 Zwiększenie dostępności budynków użyteczności publicznej, w tym do obsługi osób ze 
szczególnymi potrzebami 

Kierunek działania 6 Rozwój współpracy międzygminnej i międzysektorowej 

Cel strategiczny 5 – Nowoczesna infrastruktura techniczna oraz spójności przestrzennej 

Cel operacyjny 5.1. Rozwinięta infrastruktura techniczna 

Kierunek działania 1 Rozwój sieci wodociągowej 

Kierunek działania 2 Rozwój (budowa, rozbudowa, modernizacje) sieci kanalizacyjnej  

Kierunek działania 3 Rozwój sieci gazowej 

Kierunek działania 4 Budowa mieszkań komunalnych 

Kierunek działania 5 Zwiększenie ilości mieszkań socjalnych 

Kierunek działania 6 Rozwój sieci telekomunikacyjnej  

Kierunek działania 7 Poprawa bezpieczeństwa 

Cel operacyjny 5.2. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej 

Kierunek działania 1 Rozwój infrastruktury komunikacyjnej 

Kierunek działania 2 Budowa i modernizacja dróg gminnych  

Kierunek działania 3 Poprawa stanu technicznego gruntowych dróg gminnych 

Kierunek działania 4 Zmiana nawierzchni dróg gruntowych 

Kierunek działania 5 Poprawa stanu technicznego dróg nie będących w zarządzie gminy (krajowe, 
wojewódzkie, powiatowe) 

Kierunek działania 6 Rozwój komunikacji zbiorowej  

Kierunek działania 7 Poprawa dostępności komunikacji zbiorowej do wszystkich miejscowości gminnych 

Kierunek działania 8 Stworzenie sieci połączonych ścieżek rowerowych 

Cel operacyjny 5.3. Spójność przestrzenna 

Kierunek działania 1 Spójne planowanie zagospodarowania przestrzeni 

Kierunek działania 2 Sukcesywne sporządzanie miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego 

Kierunek działania 3 Aktualizacja studium ukierunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

Kierunek działania 4 Stworzenie projektu rewitalizacji miejsc zdegradowanych 

Kierunek działania 5 Ochrona walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego 

Źródło: opracowanie na podstawie materiałów dostarczonych przez Urząd Gmina Rzeczenica 
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5. Zbieżność założeń strategii z kluczowymi opracowaniami 
strategicznymi 

 

Określone w Strategii Rozwoju Gminy Rzeczenica do 2030 roku cele wykazują znaczną 

zbieżność, zgodność z kluczowymi celami określonymi w kluczowych opracowaniach 

strategicznych. Wykazana zbieżność w dużym stopniu usprawni proces pozyskiwania przez 

gminę środków zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem środków europejskich 

w okresie programowania 2021-2027. 

W zakresie prowadzonych analiz uwzględniono następujące opracowania strategiczne 

szczebla krajowego i regionalnego: 

• Projekt Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce 

(cele polityki spójności), 

• Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, 

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

• Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, 

• Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, 

• Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030, 

• Partnerska Strategia Rozwoju Powiatu Człuchowskiego na lata 2006-2020. 

 

Tabela 4. Zbieżność założeń strategii z kluczowymi opracowaniami strategicznymi   

Opracowanie strategiczne Zbieżne założenia, cele, obszary, priorytety 

Cel strategiczny 1 – Efektywna edukacja i rozwój kapitału ludzkiego 

Projekt Umowy Partnerstwa dla realizacji 
polityki spójności 2021-2027 w Polsce 
(cele polityki spójności) 

• CP 4. Bardziej Społeczna Europa, budowa gospodarki opartej 
na wiedzy o silnym wymiarze społecznym (rozwój 
przedsiębiorczości, rynku pracy, edukacji, systemu ochrony 
zdrowia, kultury i turystyki) 

• CP 5. Europa Bliżej Obywateli, wzmacnianie współpracy 
na poziomie lokalnym i regionalnym ukierunkowanej 
na rozwiązywanie problemów społeczno-gospodarczych 

• CP 6. Sprawiedliwa Transformacja (FST), łagodzenie 
społecznych, gospodarczych i społecznych skutków 
transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu 

Agenda na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030 

• Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości 
oraz promować uczenie się przez całe życie 

• Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost 
gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną 
pracę dla wszystkich ludzi 

• Cel 10: Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami 
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• Cel 16: Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, 
zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach 
skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu 
społecznemu 

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

• Obszar: Spójność społeczna: Redukcja ubóstwa i wykluczenia 
społecznego oraz poprawa dostępu do usług świadczonych 
w odpowiedzi na wyzwania demograficzne 

• Obszar: Instytucje prorozwojowe i strategiczne zarządzanie 
rozwojem: Budowa zintegrowanego systemu planowania 
rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym 
i przestrzennym 

• Obszar: Rozwój zrównoważony terytorialnie: Zrównoważony 
rozwój kraju wykorzystujący indywidualne potencjały 
endogeniczne poszczególnych terytoriów 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 
2030  

• 1.1. Wzmacnianie szans rozwojowych obszarów słabszych 
gospodarczo  

• 1.2. Zwiększenie wykorzystania potencjału rozwojowego 
miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze 

• 2.1. Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego 

• 3.3. Poprawa organizacji świadczenia usług publicznych 

Strategia Rozwoju Województwa 
Pomorskiego 2030 
 

• 1.3 Bezpieczeństwo zdrowotne 

• 1.4 Bezpieczeństwo cyfrowe 

• 2.1 Fundamenty edukacji 

• 2.2 Wrażliwość społeczna 

• 2.3 Kapitał społeczny 

Plan zagospodarowania przestrzennego 
województwa pomorskiego 2030  

• K.1.1. Kształtowanie struktur sieci osadniczej zgodnie 
z wymogami ładu przestrzennego 

• K.1.2. Kształtowanie wysokiej jakości środowiska 
mieszkaniowego 

• K.1.3. Racjonalizacja rozmieszczenia oraz poprawa 
dostępności infrastruktury społecznej i usług publicznych 
w tym zakresie 

• K.2.2. Kształtowanie struktur przestrzennych 
umożliwiających tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy 

• K.3.2. Ochrona obszarów o charakterystycznym krajobrazie 
kulturowym lub znaczeniu historycznym 

• K.4.1. Wzmacnianie relacji funkcjonalno-przestrzennych 
miejskich obszarów funkcjonalnych z wykorzystaniem 
ich zróżnicowanych potencjałów 

• K.4.4. Przeciwdziałanie postępującej marginalizacji przez 
poprawę dostępu do dóbr i usług i rozwijanie nowych funkcji 

Partnerska Strategia Rozwoju Powiatu 
Człuchowskiego na lata 2006-2020 

• 2. Rozwój zasobów ludzkich  

• 3. Rozwój turystyki wykorzystującej walory krajobrazowo 
przyrodnicze 

• 6. Rozwój kultury fizycznej i promocja zdrowia 

Opracowanie strategiczne Zbieżne założenia, cele, obszary, priorytety 

Cel strategiczny 2 – Rozwój turystyki, kultury, sportu i rekreacji, wspieranie lokalnej przedsiębiorczości 

Projekt Umowy Partnerstwa dla realizacji 
polityki spójności 2021-2027 w Polsce 
(cele polityki spójności) 

• CP 1. Bardziej Inteligentna Europa, zwiększenie 
produktywności gospodarki (badania i innowacje, 
wzmacnianie potencjału przedsiębiorstw i cyfryzacja) 

• CP 3. Lepiej Połączona Europa, transformacja cyfrową 
i niskoemisyjny system transportu (infrastruktura sieci TEN-T, 
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cyfryzacja i integracja transportu, rozwój sieci 
szerokopasmowych) 

Agenda na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030 

• Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, 
zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie 

• Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost 
gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną 
pracę dla wszystkich ludzi 

• Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować 
zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać 
innowacyjność 

• Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, 
stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu 
społecznemu 

• Cel 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji 
i produkcji 

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

• Obszar: Reindustrializacja: Wzrost zdolności polskiego 
przemysłu do sprostania globalnej konkurencji 

• Obszar: Rozwój innowacyjnych firm: Zwiększenie 
innowacyjności polskich przedsiębiorstw na rynku krajowym 
i rynkach zagranicznych 

• Obszar: Małe i średnie przedsiębiorstwa: Przemiany 
strukturalne sektora; Nowe formy działania i współpracy; 
Nowoczesne instrumenty wsparcia 

• Obszar: Spójność społeczna: Wzrost i poprawa wykorzystania 
potencjału kapitału ludzkiego na rynku pracy 

• Obszar: Kapitał dla rozwoju: Trwałe zwiększenie stopy 
inwestycji i ich jakości w dłuższej perspektywie, przy 
większym wykorzystaniu środków krajowych 

• Obszar: Rozwój zrównoważony terytorialnie: Wzmacnianie 
regionalnych przewag konkurencyjnych 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 
2030  

• 1.1. Wzmacnianie szans rozwojowych obszarów słabszych 
gospodarczo 

• 1.2. Zwiększenie wykorzystania potencjału rozwojowego 
miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze 

• 2.2. Wspieranie przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym 
i lokalnym 

• 2.3. Innowacyjny rozwój regionu i doskonalenie podejścia 
opartego na Regionalnych Inteligentnych Specjalizacjach 

Strategia Rozwoju Województwa 
Pomorskiego 2030 
 

• 2.4 Mobilność 

• 3.1 Pozycja konkurencyjna 

• 3.2 Rynek pracy 

• 3.3 Oferta turystyczna i czasu wolnego 

Plan zagospodarowania przestrzennego 
województwa pomorskiego 2030  

• K.2.1. Efektywne i bezpieczne wykorzystanie zasobów 
przestrzeni przez gospodarkę 

• K.2.2. Kształtowanie struktur przestrzennych 
umożliwiających tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy 

• K.2.3. Wzmacnianie całorocznej i atrakcyjnej oferty 
turystycznej w oparciu o zasoby i walory przyrodniczo-
kulturowe, krajobrazowe i funkcje metropolitalne 

• K.4.1. Wzmacnianie relacji funkcjonalno-przestrzennych 
miejskich obszarów funkcjonalnych z wykorzystaniem 
ich zróżnicowanych potencjałów 

• K.4.2. Koordynacja polityki przestrzennej na obszarach 
szczególnych zjawisk w skali makroregionalnej 
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• K.4.3. Wykorzystanie potencjału rozwojowego związanego 
ze szczególnymi walorami przyrodniczo-kulturowymi 
i krajobrazowymi 

• K.4.4. Przeciwdziałanie postępującej marginalizacji przez 
poprawę dostępu do dóbr i usług i rozwijanie nowych funkcji 

• K.4.5. Kształtowanie warunków przestrzennych dla rozwoju 
strategicznych funkcji gospodarczych 

Partnerska Strategia Rozwoju Powiatu 
Człuchowskiego na lata 2006-2020 

• 3. Rozwój turystyki wykorzystującej walory krajobrazowo 
przyrodnicze   

• 6. Rozwój kultury fizycznej i promocja zdrowia  

• 7. Promocja powiatu 

• 8. Promocja przedsiębiorczości i wspieranie rozwoju 
istniejących przedsiębiorstw 

Opracowanie strategiczne Zbieżne założenia, cele, obszary, priorytety 

Cel strategiczny 3 – Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz racjonalne gospodarowanie jego zasobami 

Projekt Umowy Partnerstwa dla realizacji 
polityki spójności 2021-2027 w Polsce 
(cele polityki spójności) 

• CP 2. Bardziej Zielona Europa, obniżenie emisyjności 
i adaptację do zmian klimatu (wsparcie OZE, efektywności 
energetycznej, ochrony środowiska i zrównoważonej 
gospodarki wodno-ściekowej), 

• CP 4. Bardziej Społeczna Europa, budowa gospodarki opartej 
na wiedzy o silnym wymiarze społecznym (rozwój 
przedsiębiorczości, rynku pracy, edukacji, systemu ochrony 
zdrowia, kultury i turystyki), 

• CP 6. Sprawiedliwa Transformacja (FST), łagodzenie 
społecznych, gospodarczych i społecznych skutków 
transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. 

Agenda na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030 

• Cel 6: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody 
i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę 
zasobami wodnymi 

•  Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, 
zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie 

• Cel 13: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania 
zmianom klimatu i ich skutkom 

• Cel 15: Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone 
użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone 
gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, 
powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby 
oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej 

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

• Obszar: Rozwój zrównoważony terytorialnie: Zrównoważony 
rozwój kraju wykorzystujący indywidualne potencjały 
endogeniczne poszczególnych terytoriów; Podniesienie 
skuteczności i jakości wdrażania polityk ukierunkowanych 
terytorialnie 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 
2030  

• 1.4. Przeciwdziałanie kryzysom na obszarach 
zdegradowanych 

Strategia Rozwoju Województwa 
Pomorskiego 2030 
 

• 1.1 Bezpieczeństwo środowiskowe 

• 3.1 Pozycja konkurencyjna 

• 3.3 Oferta turystyczna i czasu wolnego 

Plan zagospodarowania przestrzennego 
województwa pomorskiego 2030  

• K.1.4. Zapobieganie i ograniczanie skutków powodzi 
oraz innych zagrożeń naturalnych 

• K.3.1. Zachowanie i odtwarzanie zasobów środowiska 
przyrodniczego i jego spójności 

• K.3.2. Ochrona obszarów o charakterystycznym krajobrazie 
kulturowym lub znaczeniu historycznym 
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• K.3.3. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń środowiska 

• K.4.3. Wykorzystanie potencjału rozwojowego związanego 
ze szczególnymi walorami przyrodniczo-kulturowymi 
i krajobrazowymi 

• K.4.4. Przeciwdziałanie postępującej marginalizacji przez 
poprawę dostępu do dóbr i usług i rozwijanie nowych funkcji 

Partnerska Strategia Rozwoju Powiatu 
Człuchowskiego na lata 2006-2020 

• 4. Ochrona walorów krajobrazowo-przestrzennych 
 

Opracowanie strategiczne Zbieżne założenia, cele, obszary, priorytety 

Cel strategiczny 4 – Poprawa efektywności  usług publicznych, promocja gminy 

Projekt Umowy Partnerstwa dla realizacji 
polityki spójności 2021-2027 w Polsce 
(cele polityki spójności) 

• CP 4. Bardziej Społeczna Europa, budowa gospodarki opartej 
na wiedzy o silnym wymiarze społecznym (rozwój 
przedsiębiorczości, rynku pracy, edukacji, systemu ochrony 
zdrowia, kultury i turystyki), 

• CP 5. Europa Bliżej Obywateli, wzmacnianie współpracy 
na poziomie lokalnym i regionalnym ukierunkowanej 
na rozwiązywanie problemów społeczno-gospodarczych, 

• CP 6. Sprawiedliwa Transformacja (FST), łagodzenie 
społecznych, gospodarczych i społecznych skutków 
transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. 

Agenda na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030 

• Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost 
gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną 
pracę dla wszystkich ludzi 

• Cel 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji 
i produkcji 

• Cel 16: Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, 
zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach 
skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu 
społecznemu 

• Cel 17: Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne 
partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju 

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

• Obszar: Instytucje prorozwojowe i strategiczne zarządzanie 
rozwojem: Inkluzywne i skuteczne instytucje publiczne – 
dostępne i otwarte dla obywateli oraz przedsiębiorców; 
Budowa zintegrowanego systemu planowania rozwoju 
w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym 

• Obszar: E-państwo: Cyfrowe państwo usługowe 

• Obszar: Finanse publiczne: Stabilne, efektywne 
i zrównoważone finanse publiczne 

• Obszar: Efektywność wykorzystania środków UE: 
Wykorzystanie środków z budżetu UE w sposób przekładający 
się na trwałe efekty rozwojowe 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 
2030  

• 1.1. Wzmacnianie szans rozwojowych obszarów słabszych 
gospodarczo 

• 1.2. Zwiększenie wykorzystania potencjału rozwojowego 
miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze 

• 1.5. Rozwój infrastruktury wspierającej dostarczanie usług 
publicznych i podnoszącej atrakcyjność inwestycyjną 
obszarów 

• 2.2. Wspieranie przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym 
i lokalnym 

• 3.1. Wzmacnianie potencjału administracji 
na rzecz zarządzania rozwojem 
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• 3.2 Wzmacnianie współpracy i zintegrowanego podejścia 
do rozwoju na poziomie lokalnym, regionalnym 
i ponadregionalnym 

• 3.3. Poprawa organizacji świadczenia usług publicznych 

• 3.4. Efektywny i spójny system finansowania polityki 
regionalnej 

Strategia Rozwoju Województwa 
Pomorskiego 2030 
 

• 1.4 Bezpieczeństwo cyfrowe 

• 2.1 Fundamenty edukacji 

• 3.1 Pozycja konkurencyjna 

• 3.3 Oferta turystyczna i czasu wolnego 

Plan zagospodarowania przestrzennego 
województwa pomorskiego 2030  

• K.1.3. Racjonalizacja rozmieszczenia oraz poprawa 
dostępności infrastruktury społecznej i usług publicznych 
w tym zakresie 

• K.2.2. Kształtowanie struktur przestrzennych 
umożliwiających tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy 

• K.4.1. Wzmacnianie relacji funkcjonalno-przestrzennych 
miejskich obszarów funkcjonalnych z wykorzystaniem 
ich zróżnicowanych potencjałów 

• K.4.2. Koordynacja polityki przestrzennej na obszarach 
szczególnych zjawisk w skali makroregionalnej 

Partnerska Strategia Rozwoju Powiatu 
Człuchowskiego na lata 2006-2020 

• 5. Poprawa bezpieczeństwa publicznego  

• 7. Promocja powiatu 

• 8. Promocja przedsiębiorczości i wspieranie rozwoju 
istniejących przedsiębiorstw 

Opracowanie strategiczne Zbieżne założenia, cele, obszary, priorytety 

Cel strategiczny 5 – Poprawa infrastruktury technicznej oraz spójności przestrzennej 

Projekt Umowy Partnerstwa dla realizacji 
polityki spójności 2021-2027 w Polsce 
(cele polityki spójności) 

• CP 2. Bardziej Zielona Europa, obniżenie emisyjności 
i adaptację do zmian klimatu (wsparcie OZE, efektywności 
energetycznej, ochrony środowiska i zrównoważonej 
gospodarki wodno-ściekowej), 

• CP 3. Lepiej Połączona Europa, transformacja cyfrową 
i niskoemisyjny system transportu (infrastruktura sieci TEN-T, 
cyfryzacja i integracja transportu, rozwój sieci 
szerokopasmowych), 

• CP 6. Sprawiedliwa Transformacja (FST), łagodzenie 
społecznych, gospodarczych i społecznych skutków 
transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. 

Agenda na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030 

• Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, 
zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie 

• Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować 
zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać 
innowacyjność 

• Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, 
stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu 
społecznemu 

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

• Obszar: Rozwój zrównoważony terytorialnie: Zrównoważony 
rozwój kraju wykorzystujący indywidualne potencjały 
endogeniczne poszczególnych terytoriów; Wzmacnianie 
regionalnych przewag konkurencyjnych; Podniesienie 
skuteczności i jakości wdrażania polityk ukierunkowanych 
terytorialnie 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 
2030  

• 1.2. Zwiększenie wykorzystania potencjału rozwojowego 
miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze 
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• 1.4. Przeciwdziałanie kryzysom na obszarach 
zdegradowanych 

• 1.5. Rozwój infrastruktury wspierającej dostarczanie usług 
publicznych i podnoszącej atrakcyjność inwestycyjną 
obszarów 

• 3.2 Wzmacnianie współpracy i zintegrowanego podejścia 
do rozwoju na poziomie lokalnym, regionalnym 
i ponadregionalnym 

Strategia Rozwoju Województwa 
Pomorskiego 2030 
 

• 1.1 Bezpieczeństwo środowiskowe 

• 1.2 Bezpieczeństwo energetyczne 

• 1.4 Bezpieczeństwo cyfrowe 

• 2.4 Mobilność 

• 3.1 Pozycja konkurencyjna 

• 3.4 Integracja z globalnym systemem transportowym 

Plan zagospodarowania przestrzennego 
województwa pomorskiego 2030  

• K.1.1. Kształtowanie struktur sieci osadniczej zgodnie 
z wymogami ładu przestrzennego 

• K.2.1. Efektywne i bezpieczne wykorzystanie zasobów 
przestrzeni przez gospodarkę 

• K.2.2. Kształtowanie struktur przestrzennych 
umożliwiających tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy 

• K.2.4. Kształtowanie racjonalnej struktury przestrzennej sieci 
transportowej 

• K.2.5. Zwiększanie stopnia bezpieczeństwa energetycznego 
i sprawności systemów produkcji, przesyłu i dystrybucji 
energii elektrycznej i cieplnej, gazu, ropy naftowej oraz 
produktów ropopochodnych 

• K.2.6. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających 
zdolności obronne państwa 

• K.4.1. Wzmacnianie relacji funkcjonalno-przestrzennych 
miejskich obszarów funkcjonalnych z wykorzystaniem 
ich zróżnicowanych potencjałów 

• K.4.2. Koordynacja polityki przestrzennej na obszarach 
szczególnych zjawisk w skali makroregionalnej 

• K.4.5. Kształtowanie warunków przestrzennych dla rozwoju 
strategicznych funkcji gospodarczych 

Partnerska Strategia Rozwoju Powiatu 
Człuchowskiego na lata 2006-2020 

• 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej 
wzmacnianiu konkurencyjności   

• 4. Ochrona walorów krajobrazowo-przestrzennych  

• 5. Poprawa bezpieczeństwa publicznego  

Źródło: opracowanie własne 
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6. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy 

 

Niniejszy rozdział powstał w oparciu o obowiązujące „Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzeczenica” (Załącznik nr 1 do Uchwały 

nr XVI/119/15 Rady Gminy w Rzeczenicy z dnia 04 grudnia 2015 r.) oraz przeprowadzoną 

diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej powinien przyczyniać się do koordynacji 

przestrzennej planowanych działań z uwzględnieniem zagadnień środowiskowych i ładu 

przestrzennego. W Gminie Rzeczenica proces taki ma miejsce przy wykorzystaniu 

instrumentów do kreowania polityk przestrzennych w postaci ogólnego dokumentu, którym 

jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego. 

W studium przyjęto, że głównymi czynnikami warunkującymi rozwój gminy są: 

• jednolita struktura przestrzenna, charakteryzująca się wysokim stopniem lesistości 

oraz małym rozproszeniem zabudowy, 

• relatywnie mała powierzchnia obszarów objętych powierzchniowymi formami ochrony 

przyrody, 

• rozwinięty ośrodek centralny z dobrą dostępnością komunikacyjną w odniesieniu 

do większych ośrodków miejskich, 

• niski udział gruntów rolnych wysokich klas bonitacyjnych, 

• korzystne uwarunkowania do rozwoju turystyki pieszej, rowerowej, wodnej 

oraz stacjonarnej wokół zbiorników wodnych. 

Rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie 

można przedstawić przy uwzględnieniu zaproponowanych w studium stref polityki 

przestrzennej oraz kierunki zagospodarowania i użytkowania terenów. Potencjalne zmiany 

w strukturze przestrzennej gminy opierają się o zrównoważany rozwój rozumiany jako proces 

przemian, który zapewnia zaspokajanie potrzeb obecnego pokolenia bez umniejszania szans 

rozwojowych przyszłych generacji, w tym poprzez zintegrowane działania w zakresie rozwoju 

gospodarczego, społecznego oraz w zakresie środowiska. Kluczowe w tym zakresie jest 

całościowe postrzeganie zrównoważonego rozwoju, biorące pod uwagę wszystkie jego 
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wymiary. W przywołanej definicji zakłada się, że rozwój gospodarczy i cywilizacyjny obecnego 

pokolenia nie powinien odbywać się kosztem wyczerpywania zasobów nieodnawialnych 

i niszczenia środowiska, dla dobra przyszłych pokoleń, które też będą posiadały prawa 

do swego rozwoju. Taki rozumienie wspomnianego rozwoju jest szczególnie istotne dla Gminy 

Rzeczenica warunkując zarazem jej powodzenie społeczne, ekonomiczne i przestrzenne. 

Ponadto ważne dla przemian w strukturze przestrzennej gminy są: rozwój 

zharmonizowany ze środowiskiem przyrodniczym i kulturowym; rozwój wielofunkcyjny; 

wzmocnienie pozarolniczych funkcji gminy; poprawa dostępności komunikacyjnej; 

koncentracja liczby ludności poprzez rozwój osadnictwa przy uwzględnieniu kreowania miejsc 

pracy oraz zamieszkania; poprawa i rozwój infrastruktury technicznej w obrębie stref rozwoju 

osadnictwa. 

Można przyjąć, że Gmina Rzeczenica ma jednolity układ przestrzenny. Dominująca 

powierzchnia terenów leśnych (68%) wpłynęła istotnie na strukturę przestrzenną gminy. 

Konsekwencją tej sytuacji jest struktura użytkowania gruntów, w której tereny zabudowane 

stanowią tylko 109 ha (0,4% powierzchni gminy z wyłączeniem terenów komunikacji) z ponad 

27480 ha ogólnej powierzchni gminy. 

W strukturze przestrzennej wskazuje się ośrodki wiejskie przewidziane do rozwoju 

w oparciu o intensyfikację istniejących struktur oraz ekspansję zabudowy poprzez 

kontynuacje obszarów zainwestowania wzdłuż granic jednostki osadniczej. Ponadto 

w przyjętym modelu dopuszcza się występowanie gniazd przedsiębiorczości. Dotyczy 

to następujących miejscowości: Rzeczenica, Gwieździn, Międzybórz, Brzezie, Pieniężnica. 

Wymienione ośrodki wiejskie obejmują największe miejscowości o największej liczbie 

ludności, największej powierzchni gruntów zabudowanych w większości wyposażonych 

w podstawową infrastrukturę techniczną z dostępnością do podstawowych usług publicznych 

i niepublicznych. Ośrodki położone przy głównych ciągach komunikacyjnych, które 

są w dobrym stanie technicznym. W obrębie ośrodków dominuje funkcja mieszkaniowo-

usługowa z niewielkim udziałem funkcji produkcyjnej. 

Miejscowości, w których rozwój powinien ograniczyć się do intensyfikacji istniejących 

obszarów zainwestowanych oraz poprawy dostępności komunikacyjnej z większymi 

ośrodkami: Bagnica, Breńsk, Cierniki, Dzików, Garsk, Gockowo, Grodzisko, Iwie, Knieja, 

Lestnica, Przeręba, Przyrzecze, Zadębie, Zbysławiec, Zalesie,  Łuszczyn, Sporysz, Jeziernik, 
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Olszanowo, Trzmielewo. Ośrodki wiejskie wskazane do opisanej stabilizacji obejmują 

miejscowości o niewielkiej liczbie mieszkańców i niewielkiej powierzchni terenów 

zabudowanych. Wiodącej funkcji mieszkaniowej towarzyszy sporadycznie funkcja usługowa, 

głównie w charakterze drobnych usług z zakresu handlu. Głównym czynnikiem rozwoju 

dla tych miejscowości jest podniesienie standardu w zakresie infrastruktury technicznej 

oraz modernizacja sytemu komunikacji kołowej. Z uwagi na położenie niektórych 

miejscowości, w atrakcyjnych pod względem turystycznym rejonach, wskazany jest rozwój 

funkcji rekreacji indywidualnej i zbiorowej. 

Wśród trzech głównych kierunków zagospodarowania i użytkowania terenów w studium 

wskazano obszary rozwoju mieszkalnictwa i usług, które są w bezpośrednim sąsiedztwie 

istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Wiodącą funkcję w obrębie obszarów 

stanowi zabudowa mieszkaniowa. Funkcja usługowa, w tym usługi publiczne i kultury, 

rekreacja i wypoczynek, jest uzupełniającą dla funkcji podstawowej. Powstawanie obszarów 

nowej zabudowy związane jest z zapewnieniem dostępu do sieci kanalizacyjnej 

i wodociągowej. Ich zainwestowanie będzie również uzależnione od zapotrzebowania 

na nowe tereny inwestycyjne. Dopuszcza się zatem utrzymanie istniejącego 

zagospodarowania terenów. 

W granicach miejscowości przewidzianych do rozwoju wyznaczono obszary do rozwoju 

funkcji usługowych, produkcyjnych i przemysłowych. Tereny te wskazano w oparciu 

o obecne zainwestowanie. Charakteryzuje je rozmieszczenie peryferyjnie w stosunku 

do funkcji mieszkaniowej. Ponadto przy lokalizacji nowych inwestycji należy zwrócić 

szczególną uwagę na zasady ochrony środowiska i krajobraz kulturowy. 

Obszary rozwoju rekreacji i usług mają stanowić element wypoczynku i rekreacji 

mieszkańców. Nadrzędnym celem tych obszarów jest jednak rozwój w kierunku turystycznego 

charakteru gminy. Zagospodarowanie przestrzeni polegać będzie wstępnie na wyznaczeniu 

terenów rekreacji indywidualnej i zbiorowej, plaż, obiektów sportowych krytych i otwartych, 

usług z zakresu turystyki, jak również przestrzeni publicznych. Na szczególną uwagę zasługuje 

obszar rozwoju rekreacji i usług w Jezierniku na terenach eksploatacji kredy jeziornej. 

Zagospodarowanie tych terenów na cele rekreacyjne i usługowe będzie możliwe 

po zakończeniu eksploatacji i rekultywacji gruntów. 
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Na terenach położonych poza obszarami wskazanymi jako obszary rozwoju nie wyklucza 

się możliwości lokalizacji budynków i obiektów gospodarczych dla potrzeb produkcji rolnej 

i przetwórstwa rolnego oraz utrzymania obecnego zainwestowania z uwzględnieniem 

przepisów dotyczących ochrony środowiska. Teren Gminy Rzeczenica ze uwagi na znaczną 

powierzchnię gruntów leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych, gruntów pod wodami, 

nieużytków, gruntów pod rowami, łąk i pastwisk (ok. 80% gminy), gruntów niższych klas 

przydatności dla rolnictwa, peryferyjne położenie względem województwa, predestynuje 

do rozwój w kierunku gminy proekologicznej, rozwoju agroturystyki. Poniżej zamieszczono 

mapy gminy dotyczące uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, kierunków rozwoju 

zagospodarowania przestrzennego. Mapy w wysokiej rozdzielczości dostępne są na stronie 

internetowej gminy w sekcji Gmina Rzeczenica – Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. Zamieszczono również model struktury funkcjonalno-

przestrzennej Gminy Rzeczenica oraz rozmieszczenie potencjalnych terenów inwestycyjnych. 

 

Mapa 1. Mapa Gminy Rzeczenica 

 
Źródło: Urząd Gminy Rzeczenica 
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Mapa 2. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego 

 

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczenica 
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Mapa 3. Kierunki rozwoju zagospodarowania przestrzennego 

 

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczenica 
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Mapa 4. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej Gminy Rzeczenica 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów dostarczonych przez Urząd Gmina Rzeczenica 

 

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej Gminy Rzeczenica przedstawia 

długookresową strategiczną wizję rozwoju gminy. Wynika on z wewnętrznych i zewnętrznych 

uwarunkowań, zdiagnozowanych potrzeb i potencjału gminy z uwzględnieniem jej specyfiki 

i zróżnicowania. Głównym zadaniem modelu funkcjonalno-przestrzennego jest wzmocnienie 

wewnętrznych funkcji gminy, zintegrowanie obszarów i nadanie właściwych kierunków 

przekształceń poszczególnych sołectw.  
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W ramach ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenie polityki 

przestrzennej gminy przedmiotowy model struktury funkcjonalno-przestrzennej wskazuje 

ogólne kierunki rozwoju i zagospodarowania przestrzennego oraz obszary z potencjałem 

rozwojowym o określonych funkcjach.  

1. Tereny pod budownictwo mieszkaniowe – miejscowości na terenie których zaplanowano 

rozwój przestrzeni pod budownictwo mieszkaniowe to Brzezie, Pieniężnica, Sporysz, 

Międzybórz, Rzeczenica, Gwieździn, Olszanowo, Zalesie. 

2. Mieszkania komunale – budowa mieszkań komunalnych jest zaplanowana w Brzeziu  

i w Rzeczenicy. 

3. Odnawialne źródła energii – tereny pod odnawialne źródła energii zaplanowane 

są w Brzeziu, Pieniężnicy, Międzyborzu, Breńsku, Gockowie, Zalesiu, Rzeczenicy, 

Gwieździnie i Olszanowie. 

4. Opieka zdrowotna – tworzenie warunków do zwiększenie podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą zaplanowano w Rzeczenicy. 

5. Instytucje kultury – obecnie we wszystkich sołectwach (za wyjątkiem sołectwa Breńsk) 

istnieje infrastruktura kulturalna. Sieć świetlic będzie rozbudowana poprzez inwestycję  

w sołectwie Breńsk – budowa świetlicy w Gockowie. 

6. Inwestycje drogowe – dotyczą inwestycji na drogach gminnych, powiatowych, 

wojewódzkiej oraz krajowej. Zakłada się systematyczny rozwój (budowa, rozbudowa, 

modernizacja) istniejących dróg  gminnych oraz budowę nowych dróg, m.in.  z Olszanowa 

do Zalesia. Ważnym elementem poprawy infrastruktury drogowej są systematyczne 

remonty dróg powiatowych i wojewódzkiej. W przypadku drogi wojewódzkiej dotyczy 

to drogi nr 202 (Rzeczenica – Czarne). Drogi powiatowe to zwłaszcza odcinki nr 2506G  

Brzezie – Pieniężnica, nr 2526G  Brzezie – Jeziernik,  2527G Międzybórz – Przeręba i dalej  

w kierunku Czarnego. 

7. Obwodnice – zaplanowana i realizowana jest obwodnica miejscowości Brzezie. W studium 

ujęte są też obwodnice Rzeczenicy i Gwieździna. 

8. Inwestycje wodno-kanalizacyjne – zaplanowano prawie na całym obszarze gminy.  

9. Tereny rozwoju usług, produkcji, składów i magazynów - ujęte zostały w sołectwie 

Pieniężnica, Brzezie, Rzeczenica, Gwieździn oraz w miejscowości Sporysz i Breńsk. 
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10. Tereny przeznaczone pod rozwój turystyki (w tym bazy noclegowej) – przy uwzględnieniu 

walorów krajobrazowych i przyrodniczych rozwój bazy turystycznej, skierowany  

w szczególności na wypoczynek pobytowy i aktywną turystykę, ujęto w sołectwie Brzezie 

(Jeziernik, Trzmielewo), Międzybórz, Rzeczenica (w tym osiedle Rzewnica) i Gwieździn. 

11. Ścieżki rowerowe – to koncepcja systematycznej rozbudowy dróg dla rowerzystów. Model 

zakłada połączenie wszystkich miejscowości gminy siecią ścieżek rowerowych oraz 

budowę ścieżek rowerowych wzdłuż drogi krajowej nr 25, drogi wojewódzkiej nr 202 w 

kierunku Czarnego, drogi powiatowej nr 2512G w kierunku Przechlewa,  drogi powiatowej 

2527G Międzybórz – Przeręba do drogi wojewódzkiej Nr 202  Czarne – Rzeczenica oraz 

2529G z Gockowa w kierunku na Wyczechy. 

12. Żłobek (edukacja) – analiza sytuacji demograficznej wskazuje na potrzebę rozwoju 

infrastruktury związanej z opieką nad dziećmi do lat 3 i edukacyjnej w Rzeczenicy.  

13. Rozwój sprzedaży w ramach rolniczego handlu detalicznego ujęty jest w miejscowości 

Rzeczenica.  

W swoich potencjalnych działaniach, aktywnościach w ramach implementacji założeń 

modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Gmina Rzeczenica będzie brała pod uwagę 

zapisy Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 (uchwała 

Nr 318/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. - Dz. Urz. Woj. 

Pom. z 2017 poz. 603) w zakresie ustaleń, wytycznych i rekomendacji odnoszących 

się do Gminy Rzeczenica, a w szczególności: funkcji drogi powiatowej 2512G jako szczególnie 

ważnej dla dostępności wewnętrznej województwa, uwzględnienia osnowy ekologicznej 

województwa – korytarzy oraz płatów ekologicznych, przynależności gminy do Obszaru 

Funkcjonalnego Środkowe Pomorze. 

Ponadto w swoich planach rozwojowych Gmina Rzeczenica będzie uwzględniać: 

• Program ochrony powietrza (Uchwała Nr 158/XIII/15 Sejmiku Województwa 

Pomorskiego z dnia 26 października 2015 r. oraz Uchwała Nr 308/XXIV/20 Sejmiku 

Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. wraz ze zmianami 

wprowadzonymi Uchwałą Nr 414/XXXIV/21 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 

28 czerwca 2021 r.); 
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Mapa 5. Potencjalne tereny inwestycyjne: rozwoju usług, produkcji, składów, magazynów i działalności rolno-
spożywczej 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów dostarczonych przez Urząd Gmina Rzeczenica 

 

• Program ochrony środowiska przed hałasem (Uchwala Sejmiku Województwa 

Pomorskiego nr 89/VIII/19 oraz Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 

92/XIII/19 z dnia 25 kwietnia 2019); 

• Uchwałę Nr 310/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 

r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem 

Gminy Miasta Sopotu i obszaru miast, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji 

instalacji, w których następuje spalanie paliw; 



 

Strategia Rozwoju Gminy Rzeczenica do 2030 roku 

 

32 

• Uchwałę Nr 586/162/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 lipca 2020 roku 

w sprawie przyjęcia planu rozwoju sieci dróg wojewódzkich województwa pomorskiego; 

• Uchwałę Nr 788/XXXVII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 lutego 2014 r. 

w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego dla Województwa Pomorskiego”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Strategia Rozwoju Gminy Rzeczenica do 2030 roku 

 

33 

7. Obszary strategicznej interwencji określone w strategii 
rozwoju województwa pomorskiego wraz z zakresem 
planowanych działań 

 

Można przyjąć, że obszar strategicznej interwencji to określony 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 jest kierowana interwencja publiczna łącząca inwestycje, 

w  szczególności gospodarcze, infrastrukturalne lub w zasoby ludzkie, finansowane z różnych 

źródeł, lub rozwiązania regulacyjne. 

Polityka przestrzenna województwa pomorskiego w perspektywie roku 2030, określona 

za pomocą modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej zawartego w „Planie 

zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030” (PZPWP 2030) jest 

podstawą do wyznaczenia obszarów funkcjonalnych na potrzeby określenia wymiaru 

terytorialnego „Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030” (SRWP 2030). 

Suplementarny w relacji do tego modelu jest krajowy wymiar polityki regionalnej, wskazujący 

Obszary Strategicznej Interwencji (OSI), wyznaczone w Krajowej Strategii Rozwoju 

Regionalnego 2030. 

W tym miejscu należy zaznaczyć, że na szczeblu krajowym wyznaczono dwa główne typy 

obszarów stanowiących OSI: obszary zagrożone trwałą marginalizacją oraz miasta średnie 

tracące funkcje społeczno-gospodarcze. Dla tych obszarów przewidziane jest wsparcie 

krajowe i regionalne przy wykorzystaniu specjalnie dedykowanych instrumentów. Lista miast 

i gmin wchodzących w skład OSI może być rozszerzana w oparciu o aktualne dane statystyczne. 

W tym kontekście Gmina Rzeczenica wpisuje się w obszary zagrożone trwałą marginalizacją. 

Terytorialna polityka regionalna województwa pomorskiego będzie prowadzona 

w kierunku włączania w procesy rozwojowe obszarów słabszych gospodarczo, ze szczególnym 

uwzględnieniem obszarów wiejskich i małych miast, o niższym poziomie rozwoju i niskiej 

odporności na zjawiska kryzysowe (Gmina Rzeczenica). Jednocześnie wspierane będą ośrodki 

wzrostu, w tym miasta duże i średnie, mając na uwadze ich zdolności do wywierania 

korzystnego wpływu na otoczenie. Takie podejście ma skutkować wyrównywaniem szans oraz 
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kształtowaniem warunków dla wzmacniania spójności gospodarczej, społecznej 

i przestrzennej. 

Ponadto na obszarze województw pomorskiego wskazane zostały Miejskie Obszary 

Funkcjonalne (MOF), które wpisują się w modelową strukturę funkcjonalno-przestrzenną 

województwa. Wspomniane MOF w sposób pośredni oddziałują na rozwój Gminy Rzeczenica, 

która mieści się w kategorii pozostałych ośrodków o znaczeniu ponadgminnym i lokalnym, 

w tym ośrodków gminnych na obszarach wiejskich równoważących rozwój. Wynika 

to z wojewódzkiej zhierarchizowanej policentrycznej sieci ośrodków osadniczych (miejskich), 

w tym ich obszarów funkcjonalnych (miejskich wraz z obszarami wiejskimi w strefach 

bezpośredniego odziaływania miast). 

 

Mapa 6. Miejskie Obszary Funkcjonalne (MOF) województwa pomorskiego 

 

Źródło: Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 

 

Podkreśla się, że zasięg oddziaływania ośrodka ponadregionalnego (Trójmiasta), 

regionalnego (Słupska) i potencjalnie regionalnego (Chojnic) dotyczy całej przestrzeni 
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województwa pomorskiego. Dodatkowo, funkcjonowanie MOF ośrodków subregionalnych 

(Bytowa, Kościerzyny, Kwidzyna, Lęborka, Malborka i Starogardu Gdańskiego) przyczynia się 

do wzmacniania ich konkurencyjności oraz zdolności do przenikania czynników rozwojowych 

na sąsiednie obszary zurbanizowane i obszary wiejskie, stymulując tym samym zbalansowany 

rozwój całego regionu. 

Z punktu widzenia Gminy Rzeczenica szczególne znaczenie ma kluczowa interwencja 

dotycząca stref wielofunkcyjnych, tj. obszarów wiejskich i małych miasta, które z uwagi 

na specyfikę położenia geograficznego oraz uwarunkowania funkcjonalno-przestrzenne 

są terenami funkcjonalnymi o zdywersyfikowanych uwarunkowaniach rozwojowych, 

odmiennych potencjałach i specyficznych barierach. 

Kluczowa strategiczna interwencja określona w strategii rozwoju województwa 

pomorskiego w tym zakresie dotyczy następujących działań: 

• adaptacja do zmian klimatu oraz wzrost odporności na negatywne skutki zmian klimatu, 

w szczególności: zabezpieczenie przed powodzią i suszą, w tym ochrona terenów 

naturalnej retencji wodnej, zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych 

oraz rozwój błękitno-zielonej infrastruktury, 

• ochrona i poprawa stanu zasobów przyrodniczo-krajobrazowych oraz różnorodności 

biologicznej, a także rozwój terenów zieleni, 

• zapobieganie powstawaniu odpadów, ponowne użycie oraz maksymalizacja skali 

recyklingu odpadów, 

• zapewnienie wody pitnej dobrej jakości oraz rozwój i unowocześnianie gospodarki 

ściekowej i osadowej w sektorze komunalnym,  

• doskonalenie narzędzi monitorowania stanu środowiska, zagrożeń naturalnych 

i szybkiego alarmowania, 

• redukcja presji działalności gospodarczej i sieci osadniczej na środowisko, 

• rozwój OZE, m.in. poprzez wzmacnianie energetyki obywatelskiej, w tym w połączeniu 

z likwidacją źródeł tzw. niskiej emisji, a także tworzenie wysp energetycznych, klastrów 

energii oraz spółdzielni energetycznych, 

• poprawa jakości powietrza, w tym eliminacja smogu poprzez rozwój gospodarki 

niskoemisyjnej w sektorze publicznym, mieszkalnictwie, energetyce (kogeneracja wraz 
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z miejskimi systemami ciepłowniczymi oraz usługi zapewniania komfortu termicznego 

w budynkach) oraz przedsiębiorstwach, 

• poprawa dostępności i jakości oferty edukacji przedszkolnej, 

• rozwój edukacji regionalnej i etnicznej, 

• zachowanie i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego materialnego 

i niematerialnego, 

• rozwój infrastruktury (instytucji) kultury, e-kultury oraz oferty uwzględniającej 

zagadnienia różnorodności kulturowej i dialogu obywatelskiego, 

• realizacja kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 

• rozwój sieci dróg, 

• rozwój infrastruktury transportu zbiorowego (liniowej i węzłowej), 

• wzmacnianie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw do zmiennych warunków 

rynkowych i technologicznych, 

• kompleksowa oferta wsparcia dla inwestorów (nowych i obecnych w regionie), 

• rozwój kształcenia ustawicznego dostosowanego do potrzeb regionalnej gospodarki 

(w szczególności branż kluczowych dla gospodarki regionu), 

• poprawa jakości, kompleksowości i dostępności oferty czasu wolnego, w tym 

turystycznej, sportowej i kulturalnej dla mieszkańców i turystów. 

W nawiązaniu do wcześniejszych zapisów należy zauważyć, że „Krajowa Strategia 

Rozwoju Regionalnego 2030” (KSRR 2030) wśród OSI identyfikuje obszary zagrożone trwałą 

marginalizacją leżące w różnych częściach województwa pomorskiego i będące w większości 

obszarami wiejskimi. Większość gmin określonych jako obszary zagrożone trwałą 

marginalizacją wpisuje się w obszary funkcjonalne (OF) lub ich części (OF Strefa Przybrzeżna, 

OF Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie, OF Środkowe Pomorze 

oraz OF Wschodnie Powiśle). Należą do nich gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z powiatów: 

bytowskiego (Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Miastko, Trzebielino, Tuchomie), chojnickiego 

(Konarzyny), człuchowskiego (Czarne, Człuchów (gm.), Debrzno, Koczała, Rzeczenica), 

kościerskiego (Karsin, Liniewo, Stara Kiszewa), kwidzyńskiego (Gardeja, Prabuty, Ryjewo), 

malborskiego (Lichnowy), słupskiego (Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice, 

Potęgowo, Smołdzino), starogardzkiego (Osieczna, Skórcz (gm.)), tczewskiego (Gniew, 
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Morzeszczyn), wejherowskiego (Łęczyce) oraz sztumskiego (Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie, 

Stary Dzierzgoń, Stary Targ). 

 

Mapa 7. Wymiar terytorialnej polityki regionalnej województwa pomorskiego. Regionalne obszary 
strategicznej interwencji 

 

Źródło: Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 

 

Wymienione obszary charakteryzują się nasileniem czynników społeczno-

gospodarczych negatywnie oddziaływujących na proces ich rozwoju. Planowana interwencja 

powinna zatem przeciwdziałać szeregowi niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych, 

w tym utrudnionemu dostępowi do usług publicznych. Wspomniane usługi na wysokim 

poziome są jednym z ważniejszych uwarunkowań obszarów problemowych. Ponadto ważnym 

czynnikiem ograniczającym możliwości rozwojowe jest niewystarczająca dostępność 

przestrzenna (transportowa). Problem dotyczy w największej mierze ośrodka wojewódzkiego, 

ale także ośrodków regionalnych. Wpływa to na ograniczone możliwości efektywnego 

korzystania z bodźców rozwojowych generowanych przez większe ośrodki miejskie. Wziąwszy 

pod uwagę położenie większości gmin zakwalifikowanych do obszarów zagrożonych trwałą 
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marginalizacją w strefach przygranicznych z województwami sąsiednimi, działania rozwojowe 

w relacji do tych obszarów powinny być ważną częścią współpracy na szczeblu 

międzyregionalnym, której efektem powinno być dążenie do zmniejszenia dysproporcji 

rozwojowych. 
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8. System realizacji strategii, źródła finansowania 

 

Proces monitoringu sprowadza się do sukcesywnego gromadzenia i analizowania 

danych dotyczących stopnia realizacji określonych celów oraz przypisanych im zadań. Na bazie 

zebranych informacji można później dokonywać aktualizacji oraz modyfikacji zaplanowanych 

aktywności. Wśród zalet monitoringu można wymienić możliwość elastycznego reagowania 

na zmiany zachodzące w otoczeniu. 

Monitoring i późniejsza ocena stopnia implementacji zapisów strategii rozwoju gminy 

powinny odbywać się przy użyciu zestawu wskaźników monitorujących. Ważna w tym zakresie 

jest dostępność danych statystycznych. Przykładowe zestawienie wskaźników przedstawiono 

w poniższej tabeli. W odniesieniu do ewaluacji należy wziąć pod uwagę dynamikę zmian 

poszczególnych wartości w przekroju badanych lat. 

 

Tabela 5. Zestawienie wskaźników monitorujących i ewaluacyjnych w przyporządkowaniu do poszczególnych 
celów strategicznych  
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Liczba osób objętych wsparciem 
pomocy społecznej (os.) 

Spadek, 
GUS 

     

Liczba projektów przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu (szt.) 

Wzrost, 
JST 

     

Liczba projektów zrealizowanych 
przy udziale NGO (szt.) 

Wzrost, 
JST 

     

Liczba organizacji pozarządowych 
(NGO) na mieszkańca 

Wzrost, 
JST 

     

Biblioteki (liczba czytelników) (os.) 
 

Wzrost, 
GUS 

     

Liczba przestępstw ogółem 
 

Spadek, 
GUS 

     

Wskaźnik salda migracji 
 

Wzrost, 
GUS 
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Liczba mieszkańców gminy (os.) 
 

Wzrost, 
GUS 

     

Liczba obiektów objętych 
termomodernizacją (ob.) 

Wzrost, 
JST 

     

Liczba instalacji OZE (szt.) 
 

Wzrost, 
JST 

     

Liczba projektów z zakresu 
edukacji ekologicznej (szt.) 

Wzrost, 
JST 

     

Stopa bezrobocia (%) 
 

Spadek, 
JST 

     

Liczba bezrobotnych (os.) 
 

Spadek, 
GUS 

     

Wskaźnik przedsiębiorczości (liczba 
firm na 1 tys. mieszkańców) 

Wzrost, 
GUS 

     

Liczba nowopowstałych 
przedsiębiorstw (szt.) 

Wzrost, 
GUS 

     

Powierzchnia terenów 
inwestycyjnych (ha) 

Wzrost, 
JST 

     

Liczba miejsc noclegowych 
 

Wzrost, 
GUS 

     

Liczba projektów promujących 
gminę (szt.) 

Wzrost, 
JST 

     

Liczba gospodarstw 
agroturystycznych (ob.)  

Wzrost, 
JST 

     

Liczba wejść na stronę internetową 
gminy 

Wzrost, 
JST 

     

Wartość umów o dofinansowanie 
projektów ze środków 
europejskich (PLN) 

Wzrost, 
GUS 

     

Liczba projektów z zakresu e-
administracji publicznej (szt.) 

Wzrost, 
JST 

     

Liczba lekarzy i dentystów (os.) 
 

Wzrost, 
JST 

     

Liczba wydanych pozwoleń na 
budowę (szt.) 

Wzrost, 
JST 

     

Powierzchnia zrewitalizowanych 
terenów (ha) 

Wzrost, 
JST 

     

Liczba zrewitalizowanych obiektów 
(ob.) 

Wzrost, 
JST 

     

Długość nowych dróg (km) 
 

Wzrost, 
JST 

     

Długość przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg (km) 

Wzrost, 
JST 

     

Powierzchnia gminy objęta MPZP 
(ha) 

Wzrost, 
JST 

     

Liczba projektów dla uczniów 
niepełnosprawnych i ze 
specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi (szt.) 

Wzrost, 
JST 

     

Liczba szkoleń kompetencyjnych 
dla kadry nauczycielskiej (szt.) 

Wzrost, 
JST 

     

Źródło: opracowanie własne, GUS – Główny Urząd Statystyczny, JST – Gmina Rzeczenica 
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Tabela 6. Plan operacyjny realizacji Strategii Rozwoju Gminy Rzeczenica do 2030 roku  

CEL STRATEGICZNY HORYZONTALNY  
Wyższa jakość życia mieszkańców Gminy Rzeczenica przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju 

Cel strategiczny 1 – Efektywna edukacja i rozwój kapitału ludzkiego 

Cel operacyjny Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację 

Podmioty 
uczestniczące 

w realizacji 

Podmiot 
monitorujący 

Cel operacyjny 1.1. 
Zwiększenie dostępności do 
usług społecznych dla 
mieszkańców 

Urząd Gminy 
Rzeczenica 

Urząd Gminy 
Rzeczenica 

Urząd Gminy 
Rzeczenica 

Cel operacyjny 1.2. Aktywizacja 
i integracja społeczna 
mieszkańców 

Urząd Gminy 
Rzeczenica 

Urząd Gminy 
Rzeczenica 

Urząd Gminy 
Rzeczenica 

Cel operacyjny 1.3. Wysoki 
poziom działalności placówek 
oświatowych 

Urząd Gminy 
Rzeczenica 

Urząd Gminy 
Rzeczenica 

Urząd Gminy 
Rzeczenica 

Cel strategiczny 2 – Rozwój turystyki, kultury, sportu i rekreacji, wspieranie lokalnej przedsiębiorczości 

Cel operacyjny 2.1. Rozwój 
turystyki, sportu i rekreacji 

Urząd Gminy 
Rzeczenica 

Urząd Gminy 
Rzeczenica 

Urząd Gminy 
Rzeczenica 

Cel operacyjny 2.2. Bogata 
oferta kulturalna 

Urząd Gminy 
Rzeczenica 

Urząd Gminy 
Rzeczenica 

Urząd Gminy 
Rzeczenica 

Cel operacyjny 2.3. Wspieranie 
rozwoju przedsiębiorczości 

Urząd Gminy 
Rzeczenica 

Urząd Gminy 
Rzeczenica 

Urząd Gminy 
Rzeczenica 

Cel strategiczny 3 – Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz racjonalne gospodarowanie jego 
zasobami 

Cel operacyjny 3.1. Czyste 
środowisko 

Urząd Gminy 
Rzeczenica 

Urząd Gminy 
Rzeczenica 

Urząd Gminy 
Rzeczenica 

Cel operacyjny 3.2. Racjonalne 
gospodarowanie zasobami 
środowiska 

Urząd Gminy 
Rzeczenica 

Urząd Gminy 
Rzeczenica 

Urząd Gminy 
Rzeczenica 

Cel strategiczny 4 – Poprawa efektywności  usług publicznych, promocja gminy 

Cel operacyjny 4.1. 
Nowoczesna promocja gminy 

Urząd Gminy 
Rzeczenica 

Urząd Gminy 
Rzeczenica 

Urząd Gminy 
Rzeczenica 

Cel operacyjny 4.2. Efektywny 
urząd dla wszystkich 
interesariuszy 

Urząd Gminy 
Rzeczenica 

Urząd Gminy 
Rzeczenica 

Urząd Gminy 
Rzeczenica 

Cel strategiczny 5 – Poprawa infrastruktury technicznej oraz spójności przestrzennej 

Cel operacyjny 5.1. Rozwinięta 
infrastruktura techniczna 

Urząd Gminy 
Rzeczenica 

Urząd Gminy 
Rzeczenica 

Urząd Gminy 
Rzeczenica 

Cel operacyjny 5.2. 
Zwiększenie dostępności 
komunikacyjnej 

Urząd Gminy 
Rzeczenica 

Urząd Gminy 
Rzeczenica 

Urząd Gminy 
Rzeczenica 

Cel operacyjny 5.3. Spójność 
przestrzenna 

Urząd Gminy 
Rzeczenica 

Urząd Gminy 
Rzeczenica 

Urząd Gminy 
Rzeczenica 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów dostarczonych przez Urząd Gmina Rzeczenica  
 

Przez dokumenty wykonawcze względem strategii rozwoju gminy należy rozumieć 

wszystkie obligatoryjne lub fakultatywne plany, programy funkcjonujące w gminie. 

W poniższej tabeli wskazano dokumenty, których implementacja ma wpływ na realizację 

celów strategii rozwoju. 
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Tabela 7. Wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych 

Przykładowy obszar 
tematyczny 

Dokument gminny (wykonawczy) Wytyczne wynikające z działań 
planu operacyjnego 

Planowanie przestrzenne • Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Rzeczenica, 

• Miejscowe Plany 
Zagospodarowania 
Przestrzennego, 

• zgodność zapisów studium 
z modelem funkcjonalno-
przestrzennym gminy 
przyjętym w strategii, 

• aktualizacja studium w miarę 
potrzeb oraz w wyniku zmian 
w prowadzonej polityce 
przestrzennej, 

Energetyka • założenia do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe, 

• plan zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa 
gazowe, 

• kompleksowa realizacja założeń 
zawartych w planach, 
dopuszczalne są aktualizacje 
wynikające z zmieniającej się 
sytuacji społeczno-
ekonomicznej gminy, 

Gospodarka komunalna • wieloletni plan rozwoju 
i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych, 

• wieloletnie plany gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy, 

• wieloletni plan inwestycyjny, 

• kompleksowa realizacja założeń 
zawartych w planach, 
dopuszczalne są aktualizacje 
wynikające z zmieniającej się 
sytuacji społeczno-
ekonomicznej gminy, 

Ochrona i opieka nad 
zabytkami oraz zarządzanie 
dziedzictwem 

• Gminny Program Opieki nad 
Zabytkami na lata 2020 - 2023 dla 
Gminy Rzeczenica, 

• aktualizacja dokumentu 
i kontynuacja realizacji 
projektów, zadań 
uwzględnionych w gminnym 
programie opieki nad 
zabytkami, 

Ochrona środowiska 
i adaptacja do zmian klimatu 

• Plan gospodarki niskoemisyjnej 
dla Gminy Rzeczenica, 

• gminny program ochrony 
środowiska, 

• program usuwania azbestu, 

• program małej retencji, 

• aktualizacja dokumentu 
i kontynuacja realizacji 
projektów, zadań 
uwzględnionych w planie 
gospodarki niskoemisyjnej, 

• kompleksowa realizacja zadań 
uwzględnionych w programach, 
dopuszczalne są aktualizacje 
wynikające z zmieniającej się 
sytuacji społeczno-
ekonomicznej gminy, 

Transport • plany rozwoju sieci drogowej wraz 
z planami finansowania w zakresie 
dróg gminnych, 

• plan zrównoważonej mobilności, 

• strategia rozwoju 
elektromobilności, 

• kompleksowa realizacja założeń 
zawartych w planach, 
dopuszczalne są aktualizacje 
wynikające z zmieniającej się 
sytuacji społeczno-
ekonomicznej gminy, 

Polityka społeczna • Strategia rozwiązywania 
problemów społecznych na lata 
2021-2030, 

• gminny program przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony 
ofiar przemocy w rodzinie, 

• implementacja założeń 
strategii, monitoring i 
ewaluacja, 

• kompleksowa realizacja zadań 
uwzględnionych w programach, 
dopuszczalne są aktualizacje 
wynikające z zmieniającej się 
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• gminny program wspierania 
rodziny, 

• gminny program profilaktyki 
i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, 

• gminny program przeciwdziałania 
narkomanii, 

sytuacji społeczno-
ekonomicznej gminy, 

• realizacja przewidzianych 
w programie rewitalizacji 
projektów społecznych, 

Rozwój lokalny • Programu współpracy Gminy 
Rzeczenica z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego 
na 2021 rok, 

• plany odnowy miejscowości, 

• realizacja przewidzianych 
w programie współpracy 
z organizacjami pozarządowymi 
projektów, szersze 
wykorzystywanie 
endogenicznych potencjałów 
rozwojowych, szersze 
angażowanie organizacji 
pozarządowych w realizację 
zadań publicznych, 

• implementacja oraz bieżąca 
ewaluacji planów 
urządzeniowo-rolnego oraz 
odnowy miejscowości, 

Zarządzanie kryzysowe • gminny plan zarządzania 
kryzysowego, 

• implementacja oraz bieżąca 
kontrola gminnych planów 
zarządzania kryzysowego, 

Finanse publiczne • Wieloletnia Prognoza Finansowa 
Gminy Rzeczenica, 

• uchwały budżetowe. 

• zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Rzeczenica 
zgodne z przyjętymi w strategii 
priorytetowymi celami 
oraz zadaniami do realizacji. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów dostarczonych przez Urząd Gminy Rzeczenica 

 

Cele rozwojowe Polski, które w założeniach Umowy Partnerstwa wskazano 

do finansowania z funduszy unijnych 2021-2027 to: 

• zwiększenie konkurencyjności gospodarki, 

• ograniczenie emisji zanieczyszczeń, 

• dobry stan środowiska naturalnego, zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, 

• wzmocnienie cyfrowego rozwoju kraju, 

• przejście na gospodarkę niskoemisyjną, 

• zrównoważenie systemu energetycznego, 

• poprawa stabilności dostaw paliw i energii, 

• dobry stan środowiska naturalnego, zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, 

• zwiększanie efektywności funkcjonowania instytucji państwa, 

• wzmocnienie połączeń komunikacyjnych, w tym transeuropejskich, 
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• poprawa warunków świadczenia usług związanych z przewozem towarów i pasażerów, 

• zwiększenie dostępności transportowej kraju, 

• poprawa jakości kapitału ludzkiego oraz zwiększenie udziału kapitału społecznego 

w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju, 

• ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego, 

• zwiększanie efektywności funkcjonowania instytucji państwa, 

• poprawa dostępności usług świadczonych w odpowiedzi na wyzwania demograficzne. 

Przykładowe źródła finansowania projektów, zadań zapisanych w strategii wskazywane 

dla samorządów przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej: 

• środki budżetu jednostek samorządu terytorialnego, w tym regionalne, powiatowe oraz 

środki własne gminy, 

• środki pochodzące z budżetu państwa (pozostające w dyspozycji poszczególnych 

ministerstw, dedykowane fundusze i programy), 

• środki funduszy celowych, np. pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

• fundusze europejskie dostępne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego, Inicjatyw 

Wspólnotowych oraz Wspólnej Polityki Rolnej (obecne i przyszłe programy operacyjne 

na poziomie krajowym i regionalnym), 

• inne fundusze ze źródeł europejskich jak np. fundusze norweskie i fundusze 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

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

fundusze sektora pozarządowego, 

• kredyty bankowe, pożyczki oraz inne instrumenty finansowe, 

• dodatkowe formy wsparcia dostępne w ramach specjalnych linii budżetowych, 

np. tarczy antykryzysowych. 
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