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Procedura tworzenia 
Strategii

Strategia Rozwoju Gminy Pieńsk jest formalnym dokumentem,
który określa strategiczne kierunki rozwoju Gminy w
perspektywie do 2025 roku. Jest ona komplementarna z innymi
dokumentami planistyczno-strategicznymi, które realizowane są
na terenie Gminy.

Dokument będzie nadrzędny względem dokumentów
sektorowych dotyczących obszaru Gminy Pieńsk, jednocześnie
będzie spójny z dokumentami wyższego rzędu – Krajową
Strategią Rozwoju Regionalnego 2030, Strategią Województwa
Dolnośląskiego 2030, Strategią Rozwoju Sudety 2030.

Strategia będzie wyznaczała ramy dla planów i programów
powstających w Gminie podczas jej obowiązywania.



Harmonogram prac



Analiza ankiet

W celu zapewnienia partycypacji społecznej w opracowywaniu dokumentu 
Strategii Rozwoju Gminy Pieńsk na lata 2021-2025, przeprowadzono badania 
ankietowe wśród mieszkańców. 

Ankiety udostępniono w dniach od 10 lutego do 1 marca 2020 roku.

Wypełnionych zostało 221 formularzy internetowych. 

Najsilniej reprezentowana była grupa wiekowa 26-35 lat, ale swój głos oddali 
także młodsi mieszkańcy, a także seniorzy. 

Respondenci zostali poproszeni o ocenę Gminy w 7 obszarach działalności 
samorządu, a także o wskazanie największych problemów, priorytetowych 
inwestycji. Ta część składała się z pytań zamkniętych.  W pytaniach otwartych, 
opisowych – mieszkańcy wskazali najsilniejsze i najsłabsze strony Gminy oraz 
szanse i zagrożenia dla jej rozwoju.



Największe problemy występujące w 
Gminie według mieszkańców

Problemy społeczne (np. 
przemoc, alkoholizm, 

narkomania, inne 
uzaleznienia) 

20%

Brak alternatywy 
spędzania wolnego 

czasu 
19%

Bezrobocie 
9%Mało rozwinięta 

przedsiębiorczość 
8%

Brak możliwości rozwoju 
osobistego; 7%

Zła jakość środowiska 
7%

Niedostateczna oferta 
opieki nad osobami 

starszymi
6%

Brak atrakcyjnych terenów 
inwestycyjnych 

5%

inne
19%



Najpilniejsze inwestycje zdaniem 
mieszkańców

Modernizacja i 
budowa dróg 

gminnych 
14%

Budowa ścieżek 
pieszo-rowerowych 

11%

Rozbudowa 
infrastruktury 
turystycznej 

9%

Budowa infrastruktury 
przy drogach 

9%
Stworzenie miejsc 

opieki nad dziećmi do 
lat 3 
7%

Utrzymanie terenów 
zielonych 

7%

Rozwój sieci 
internetowej 

7%

Odnawialne źródła energii 
przy budynkach 

należących do gminy, jak 
również taśmy 
fotowoltaiczne, 

geotermia, energia 
wiatrowa i wodna 

6%

Pozostałe
30%



Analiza SWOT
Analizy dokonano w oparciu o:

➢ ankiety wypełnione przez mieszkańców;

➢ wyniki warsztatów strategicznych z dnia 31 stycznia 2020 r.;

➢ dane i dokumenty pozyskanych z Gminy;

➢ dane liczbowe, opisowe i przestrzenne pozyskane ze źródeł zewnętrznych. 

Silne strony Słabe strony
• prężnie działające Euroregionalne Centrum

Kultury i Komunikacji Pieńsk

• aktywność sportowa w Gminie (np. młodzieżowe

kluby sportowe) oraz baza infrastrukturalna w

tym zakresie

• wysokie walory krajobrazowe, stanowiące o

wysokim potencjale do rozwijania turystyki i

rekreacji

• zadbane elementy zielonej infrastruktury (parki,

zadrzewienia) oraz lasy

• duża liczba wydarzeń kulturalnych

organizowanych na terenie Gminy

• tradycje oraz budynki związane z hutami oraz

przemysłem szklarskim

• dobrze rozwinięta infrastruktura wodociągowa

• duża liczba podmiotów wpisanych do rejestru

REGON w stosunku do pozostałych gmin w

powiecie

• największy w powiecie udział środków w

dochodach budżetu gminy na finansowanie i

współfinansowanie programów i projektów

unijnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca

• wartościowe elementy krajobrazu kulturowego,

w tym miasto Pieńsk oraz obiekty huty szkła

• trudności komunikacyjne pomiędzy Pieńskiem a okolicznymi

wsiami oraz poza Gminą

• brak miejsc pracy odpowiadających potrzebom mieszkańców

(głównie potrzebom finansowym)

• brak atrakcyjnych miejsc pracy dla osób młodych z wysokim

wykształceniem, skutkujący odpływem tej grupy mieszkańców

• niewystarczający dostęp do sieci gazowej

• problemy społeczne mieszkańców, głównie młodzieży, w

zakresie uzależnień

• brak miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, co powoduje

trudności w pracy dla ich rodziców

• ujemne saldo migracji w połączeniu ze starzejącym się

społeczeństwem, skutkujące zmniejszeniem udziału ludności w

wieku produkcyjnym

• zbyt mała liczba patroli policji głównie w miejscach publicznych

• brak miejsc do spędzania wolnego czasu zarówno w mieście jak

i na wsiach

• niezadowalająca jakość środowiska

• niebezpieczeństwo na drogach – brak infrastruktury

zmniejszającej prędkość oraz chodników

• niezagospodarowanie terenów poprzemysłowych, głównie po

przemyśle hutniczym

• niedostateczna ilość i jakość ścieżek rowerowych



Analiza SWOT

Szanse Zagrożenia
• położenie transgraniczne – bliskość

Niemiec i Czech

• ścisła współpraca z okolicznymi Gminami

• wykorzystanie turystyczne i gospodarcze

rzeki Nysy Łużyckiej, przy zachowaniu

zasad ochrony środowiska

• skuteczność w pozyskiwaniu środków

zewnętrznych (w tym transgranicznych)

na programy związane z infrastrukturą,

środowiskiem, ale też projekty społeczne

• budowa mostu Pieńsk-Deschka

• położenie przy autostradzie A4 oraz DK

94, które częściowo przebiegają przez

teren Gminy

• zmiany klimatyczne skutkujące

występowaniem anomalii

pogodowych, susz, pożarów – co

zagraża Borom Dolnośląskim, a

także rolnictwu

• szybko zmieniające się przepisy

prawa i możliwość zmniejszenia się

dostępnych środków zewnętrznych

• wysoka konkurencyjność

okolicznych gmin i miejscowości

pod względem kulturalnym

i gospodarczym

• gospodarcze i społeczne następstwa

pandemii wirusa SARS-CoV-2



Strategiczne kierunki rozwoju

W obszarze SPOŁECZEŃSTWO największe problemy dotyczą 
młodzieży i są związane głównie z używkami oraz brakiem 
alternatyw spędzania wolnego czasu. Częściowo ten problem 
dotyczy również dojrzałej części społeczeństwa. Trudności 
komunikacyjne, małe możliwości rozwoju osobistego, brak miejsc 
opieki nad dziećmi do lat 3 oraz osobami niepełnosprawnymi, 
wpływają na ujemne saldo migracji i również ujemny przyrost 
naturalny. Gmina Pieńsk z roku na rok traci mieszkańców. 
Aktywność społeczeństwa również pozostawia wiele do życzenia. 
Mieszkańcy skarżą się na poziom bezpieczeństwa, zarówno jeśli 
chodzi o ruch samochodowy, jak i zbyt rzadkie patrole policyjne, 
głównie w miejscach publicznych. 



Strategiczne kierunki rozwoju

GOSPODARKA I INFRASTRUKTURA są kolejnymi obszarami, w 
jakich występują braki mogące spowolnić rozwój Gminy. 
Infrastruktura gminna w zakresie parkingów, dróg, ścieżek 
rowerowych czy chodników wymaga poprawy. Gospodarka wodno-
ściekowa jest na dobrym poziomie, jednak nadal wymaga 
usprawnień. Jakość powietrza również budzi niepokój 
mieszkańców. Należy również dążyć do wzrostu przedsiębiorczości, 
zachęcania nowych inwestorów do osiedlania się w Gminie, dzięki 
czemu mogą powstać miejsca pracy, które będą odpowiadały 
potrzebom mieszkańców. 



Strategiczne kierunki rozwoju

Ze względu na przygraniczne położenie, Gmina Pieńsk powinna 
rozwijać się również w obszarze TURYSTYKA I PROMOCJA. 
Sprzyjają temu walory krajobrazowe, a także dziedzictwo 
kulturowe, związane m.in. z hutami szkła i tradycjami szklarskimi 
tego regionu. Baza noclegowa w Gminie jest niewielka i słabo 
promowana. Baza gastronomiczna jest w jeszcze gorszej sytuacji. 
Brak dobrej jakości materiałów promocyjnych, map ze szlakami 
rowerowymi oraz z miejscami wartymi zobaczenia, wpływa 
niekorzystnie na wizerunek Gminy. Należy także utrzymać i rozwijać 
współpracę transgraniczną, nie tylko na płaszczyźnie finansowej, 
infrastrukturalnej, ale także kulturowej i społecznej. 







Cel operacyjny 1.1. Tworzenie sprzyjających warunków do pozostawania w gminie na stałe ludzi młodych oraz stwarzanie warunków do dodatniej

migracji ludności.
Działanie/

Zadanie 

• Budowa/rozbudowa placów zabaw we wszystkich sołectwach

• Stworzenie aktywnej świetlicy dla dzieci poprzez prowadzenie różnych zajęć rozwijających dzieci i młodzież, w tym pogadanki na temat używek i

ich skutków

• Zwiększenie udziału mieszkańców w kreowaniu zadań realizowanych przez samorząd

• Stworzenie miejsc do wypoczynku po pracy poprzez: a) zagospodarowanie, uporządkowanie terenów zielonych (parki, plaże) z infrastrukturą

wypoczynkową (np. place zabaw); b) wykorzystanie infrastruktury rekreacyjnej do szerokiej działalności rekreacyjno-kulturalnej (np. organizacja

animacji dla dzieci w każdym wieku, wsparcie rodziców dzieci – park miejscem spotkań, zabaw, wymiany doświadczeń)

• Udział w programie „Maluch plus” - otwarcie żłobka dla dzieci

• Zagospodarowanie terenów wokół i w pobliżu placów zabaw i świetlic wiejskich do dyspozycji dorosłych mieszkańców

• Rozwijanie działalności świetlic wiejskich

• Uczestnictwo w programie „Mieszkanie plus”

• Uporządkowanie i aktywizacja gospodarki mieszkaniowej poprzez: a) budowę bloków komunalnych, b) wsparcie inwestycji prywatnych

(mieszkania na sprzedaż)

Cel operacyjny 1.2. Organizacja pracy Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z potrzebami mieszkańców.

Działanie/

Zadanie 

• Podnoszenie poziomu nauczania w szkołach poprzez sukcesywne szkolenia nauczycieli, doposażenia w sprzęt, pomoce dydaktyczne, niezbędne do

podnoszenia kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży

• Tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego

• Propagowanie pośród mieszkańców gminy załatwiania spraw przez Internet - elektronizacja usług publicznych

• Poprawa organizacji pracy poprzez określenie przejrzystej struktury organizacyjnej oraz precyzyjnych zakresów zadań, praw i obowiązków

pracowników

• Przebudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Dłużynie Dolnej z dobudową pomieszczeń sal lekcyjnych dla uczniów w celu

doprowadzenia szkoły do struktury ośmioletniej szkoły podstawowej

• Zakup nowego autobusu szkolnego

Cel strategiczny 1: Gmina Pieńsk atrakcyjnym miejscem do 
zamieszkania, założenia rodziny i rozwoju osobistego. 



Cel operacyjny • 1.3. Wysoki poziom i jakość opieki zdrowotnej i społecznej na terenie gminy.

Działanie/

Zadanie 

• Zabieganie o rozszerzenie usług medycznych w nowopowstałym Ośrodku Zdrowia

• Zapewnienie opieki psychologa i pielęgniarki w każdej szkole w wymiarze min. 1 etatu do podziału na 3 szkoły

• Nawiązanie współpracy ze specjalistami w zakresie pracy z młodzieżą sprawiającą problemy wychowawcze i społeczne

• Podtrzymanie darmowych usług prawniczych dla mieszkańców spełniających określone kryteria

• Efektywne wykorzystanie środków z funduszu antyalkoholowego i antynarkotykowego na realizację oddolnych, innowacyjnych inicjatyw

promujących spędzanie czasu w zdrowy społecznie sposób

• Udział w programach aktywizujących Seniorów, w tym również doposażenie Klubu Seniora

• Zbadanie potrzeb mieszkańców i w razie konieczności stworzenie Dziennego Domu Opieki

• Kontynuacja programu oddłużeniowego mieszkańców oraz świadczeń zastępczych dla osób w trudnej sytuacji materialnej

Cel operacyjny 1.4. Aktywizacja mieszkańców poprzez promocję i wspieranie działających na terenie Gminy organizacji społecznych i grup

nieformalnych.
Działanie/

Zadanie 

• Stworzenie grupy wolontariatu „Młodzież dla Seniora” – młodzież raz w tygodniu odwiedza seniorów, robi zakupy, drobne naprawy –

zarówno młodzież miejska jak i wiejska

• Podtrzymanie funduszu sołeckiego na rzecz mieszkańców wsi

• Wsparcie Lokalnych Grup Działania Odnowy Miejscowości

• Utworzenie Budżetu Obywatelskiego, dzięki czemu sami mieszkańcy będą mogli decydować, jak wykorzystać wydzielone kwoty z

budżetu

Cel operacyjny 1.5. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania na terenie Gminy.

Działanie/

Zadanie 

• Tworzenie miejsc parkingowych, budowa chodników oraz infrastruktury zwalniającej

• Ograniczenie liczby przestępstw przeciwko mieniu czy zdrowiu lub życiu ludzi dzięki modernizacji i rozbudowie monitoringu miejskiego

• Weryfikacja i oświetlenie zaciemnionych, niebezpiecznych miejsc w pobliżu dróg, chodników i przejść dla pieszych

• Doposażanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej poprzez zakup sprzętu, wozów bojowych oraz umundurowania

Cel strategiczny 1: Gmina Pieńsk atrakcyjnym miejscem do 
zamieszkania, założenia rodziny i rozwoju osobistego. 



Cel operacyjny 2.1. Zwiększenie dostępności i funkcjonalności infrastruktury gminnej.

Działanie/

Zadanie 

• Utworzenie wysokiej jakości sieci Internet na terenie całej Gminy, co wspomoże wprowadzenie systemu monitorowania Miasta i miejsc

publicznych

• Organizacja zbiorowego transportu publicznego; walka z wykluczeniem transportowym

• Utwardzenie nawierzchni drogi w kierunku mostu turystycznego w Bielawie Dolnej

• Budowa przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców

• Systematyczne pozyskiwanie funduszy na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych

• Stwarzanie warunków do rozwoju sieci gazowej na terenie Gminy

• Zwiększenie dostępności wszystkich obiektów i miejsc użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych i osób starszych poprzez

znoszenie barier architektonicznych

• Rozwój i poprawa jakości infrastruktury na obszarach wiejskich poprzez efektywny udział w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich

• Remont i modernizacja dróg śródpolnych przy wsparciu Terenowego Funduszu Ochrony Dróg Rolnych

• Budowa zatoczek i przystanków transportu zbiorowego

• Sukcesywne pozyskiwanie dróg leśnych (zamiana) stanowiących ważne szlaki komunikacyjne do zabudowań mieszkańców i modernizacja

ich nawierzchni

• Budowa świetlic wiejskich wraz z pomieszczeniami dla OSP

• Wykonanie ogrzewania i odwodnienia w świetlicy wiejskiej w Stojanowie

Cel strategiczny 2. Tworzenie warunków do rozwoju gospodarki oraz 

mieszkalnictwa z poszanowaniem środowiska naturalnego.



Cel operacyjny 2.2. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu.

Działanie/

Zadanie 

• Dalsza przebudowa systemów oświetlenia na energooszczędne

• Prowadzenie nowoczesnej edukacji ekologicznej zarówno wśród przedszkolaków, młodzieży szkolnej jak i starszych mieszkańców

• Sukcesywne pozyskiwanie środków zewnętrznych na kompleksowy montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na budynkach

użyteczności publicznej (świetlice, szkoły) w gminie i mieście

• Zachęcanie mieszkańców do udziału w programie „Czyste powietrze”, sukcesywnej wymiany starych pieców na nowe, termomodernizacji

budynków oraz inwestowania w odnawialne źródła energii (OZE)

• Udoskonalenie systemu zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z potrzebami mieszkańców

• Budowa i konserwacja rowów i przepustów wzdłuż dróg i cieków wodnych

• Zmniejszanie terenów uszczelnionych na rzecz zielonej infrastruktury

Cel operacyjny 
2.3. Stwarzanie przez gminę warunków do powstawania nowych miejsc pracy, zwłaszcza dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

oraz wsparcie przedsiębiorców.
Działanie/

Zadanie 

• Zapewnienie terenów pod inwestycje - tworzenie infrastruktury podstawowej: gazyfikacja, rozwój Internetu szerokopasmowego,

kanalizacji

• Wparcie organizacji sprzedaży bezpośredniej produktów rolniczych poprzez budowę targowiska oraz organizację imprez promujących

lokalnych producentów rolnych

• Działania na rzecz wsparcia prowadzenia działalności gospodarczej, np. ulgi podatkowe (podatek od nieruchomości)

• Popieranie i zachęcanie do zakładania i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni socjalnych

Cel strategiczny 2. Tworzenie warunków do rozwoju gospodarki oraz 

mieszkalnictwa z poszanowaniem środowiska naturalnego.



Cel operacyjny 3.1. Tworzenie warunków do rozwoju turystyki i rekreacji

Działanie/

Zadanie 

• Turystyczne zagospodarowanie rzeki Nysa Łużycka, z poszanowaniem ekosystemu wodnego i brzegowego

• Udział gminy w systemie budowy ścieżek rowerowych

• Realizacja projektu Przygoda z Nysą etap V Zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, a w nim przebudowa budynku portierni przy

Pieńskich Hutach Szkła „Zakład Nysa” na Punkt Informacji Turystycznej wraz z wypożyczalnią sprzętu turystycznego / Utrzymanie Punktu Informacji

Turystycznej wraz z wypożyczalnią sprzętu

• Zabieganie o środki zewnętrzne na przebudowę stadionu miejskiego

• Dalsze zabieganie o środki zewnętrzne na budowę zamkniętej pływalni

• Zachęcanie inwestorów do zakładania lokali małej gastronomii poprzez zwolnienia z opłat za wynajem nieruchomości gminnych, przez pierwszy okres

funkcjonowania

• Budowa boiska do gier zespołowych w Bielawie Górnej

Cel operacyjny 3.2. Budowanie pozytywnego wizerunku gminy na zewnętrz oraz budowa tożsamości regionalnej mieszkańców gminy

Działanie/

Zadanie 

• Wymiana oznakowania szlaków rowerowych

• Stworzenie przewodnika/mapy zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej, z zaznaczeniem szlaków turystycznych, ciekawych miejsc, zabytków,

bazy turystycznej, gastronomicznej; zakładki dla różnych grup turystów (rowerowi, weekendowi, historyczni, międzynarodowi, grzybiarze, koła łowieckie)

• Organizacja przez EuRegioKom imprez masowych zróżnicowanych, dostosowanych do potrzeb mieszkańców, umożliwiających dostępu do kultury

wysokiej

• Rewitalizacja miejsc zdegradowanych poprzemysłowych

• Opracowanie kalendarza imprez kulturalnych i sportowych w planowaniu min. na 1 rok oraz promowanie tych wydarzeń

• Udział gminy w renowacji zabytków

Cel operacyjny 3.3. Utrzymanie i rozwój współpracy lokalnej i transgranicznej.

Działanie/

Zadanie 

• Dalsza, intensywna współpraca z partnerami krajowymi i międzynarodowymi dla realizacji wspólnych zamierzeń

• Kulturowo-sportowo-turystyczne zagospodarowanie rzeki Nysa Łużycka, z poszanowaniem ekosystemu wodnego i brzegowego

Cel strategiczny 3. Tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju turystyki, 

rekreacji, sportu i życia kulturalnego w Gminie oraz budowanie pozytywnego 

wizerunku na arenie międzygminnej i międzynarodowej. 



Wdrażanie i monitoring

W procesie wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Pieńsk na 
lata 2021-2025 niezmiernie ważnym elementem jest jej 
monitoring. Poprzez gromadzenie i analizę danych 
wprowadzony zostanie system stałej kontroli i oceny 
efektów realizacji ustaleń Strategii. Pozwoli to na 
identyfikację zaistniałych nieprawidłowości, a następnie 
rozwiązanie oraz zapobieganie ich negatywnym skutkom 
w przyszłości. 



Dziękujemy za uwagę
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