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I. WPROWADZENIE
Pcim ma ambicje, aby stać się miejscem wyjątkowym nie tylko w skali województwa, ale
również całego kraju. Co istotne, potencjał drzemiący w gminie sprawia, że nie są to ambicje
bez pokrycia. Aby je urzeczywistnić potrzebny jest jednak plan określający efektywne
i skuteczne sposoby wykorzystania zasobów gminy na rzecz jej długofalowego
i zrównoważonego rozwoju. Funkcję tego typu planu pełni niniejsza Strategia, w której
określono wizję rozwoju Pcimia oraz zestaw działań, których konsekwentna realizacja
w perspektywie najbliższej dekady przyczyni się do zwiększenia jakości życia mieszkańców oraz
budowy przewag konkurencyjnych gminy względem otoczenia, w którym funkcjonuje.
Strategia Rozwoju Gminy Pcim na lata 2022-2032 jest najważniejszym spośród wszystkich
funkcjonujących w gminie dokumentów planistycznych. Jej szczególne znaczenie wynika nie
tylko z wagi poruszanych w niej zagadnień, ale również z faktu, iż jej autorami są nie tylko
przedstawiciele władz lokalnych, urzędnicy czy eksperci, ale przede wszystkim mieszkańcy
Pcimia. To właśnie pomysły, oczekiwania i nadzieje wyrażane przez lokalną społeczność stały
się główną inspiracją dla sformułowanej w Strategii wizji rozwoju w horyzoncie najbliższych
dziesięciu lat. Mieszkańcy angażowani byli w ten proces począwszy od jego wstępnych etapów,
dzięki czemu zyskali rzeczywistą możliwość kształtowania jego treści, a nie jedynie reagowania
na propozycje formułowane i przedstawiane im przez lokalne władze. Co ważne, społeczność
lokalna Pcimia w pełni wykorzystała szanse wynikające z partycypacyjnego charakteru prac nad
Strategią. W pracach mających na celu przygotowanie tego dokumentu od momentu podjęcia
działań diagnostycznych do chwili jej uchwalenia czynnie uczestniczyło prawie siedemset osób.
Tak duże zainteresowanie i aktywność pcimian pozwoliły nie tylko sformułować Strategię
wyrażającą ich aspiracje i oczekiwania, ale również potwierdziły ich dojrzałość oraz troskę
o przyszłość lokalnej ojczyzny.
Zaangażowanie lokalnej społeczności stanowi niezbędny i konieczny warunek skutecznego
urzeczywistnienia wizji rozwoju Pcimia w perspektywie 2032 r. Dlatego też zakończenie prac
nad Strategią, nie oznacza kresu udziału mieszkańców, przedsiębiorców oraz reprezentujących
ich instytucji i organizacji w tym procesie. Wręcz przeciwnie, ich wiedza, doświadczenie
i energia będą konsekwentnie wykorzystywane w trakcie wdrażania Strategii oraz
monitorowania postępów realizacji opisanych w niej celów, co będzie dokonywać się w duchu
wzajemnego zaufania, szacunku oraz partnerstwa władz samorządowych i społeczności
lokalnej.
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II. WNIOSKI Z DIAGNOZY STRATEGICZNEJ DLA GMINY PCIM
Przedstawione w niniejszym rozdziale Strategii wnioski stanowią syntezę opracowania
pt. Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, z uwzględnieniem obszarów
funkcjonalnych, w tym miejskich obszarów funkcjonalnych dla Gminy Pcim pełniącego funkcję
diagnozy, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju.
Diagnoza przeprowadzona została w układzie sześciu obszarów koncentrujących się
na zagadnieniach, które w perspektywie 2032 r. w największym stopniu determinować będą
rozwój gminy Pcim. Obszarami tymi są:
•

LUDZIE → obszar obejmujący partnerskie relacje lokalnego samorządu z mieszkańcami,
na które składają się w szczególności: informowanie o planowanych w gminie
przedsięwzięciach, konsultowanie projektów i zamierzeń, pytanie o opinie
i uwzględnianie ich na etapie realizacji, partycypacja rozumiana jako zapraszanie
mieszkańców do uczestnictwa w rozwijaniu gminy poprzez wspólne decydowanie
o kierunkach i/lub wspólne realizowanie zadań, jak również delegowanie polegające na
powierzaniu grupom mieszkańców wybranych zadań w duchu wzajemnego zaufania
i poczucia współodpowiedzialności za gminę;

•

ŻYCIE → obszar związany z jakością życia w gminie, na którą składają się między innymi
bezpieczeństwo mieszkańców, szeroka i odpowiadająca ich potrzebom oferta kulturalna
i edukacyjna, a także łatwy dostęp do infrastruktury społecznej;

•

MOBILNOŚĆ → obszar poświęcony zagadnieniom związanym z optymalizowaniem
przemieszczania się osób i towarów w przestrzeni gminy. Mobilność w ramach tego
obszaru badana była również w kontekście zapewnienia adekwatnych rozwiązań dla
różnych kategorii użytkowników dróg: pieszych (wśród nich – dzieci oraz osób ze
szczególnymi potrzebami), rowerzystów, kierowców samochodów i motocykli oraz osób
korzystających z transportu zbiorowego;

•

EKONOMIA → obszar poświęcony zagadnieniom związanym z lokalną gospodarką,
w tym rozwojowi różnych jej gałęzi, rynkowi pracy oraz działalności inwestycyjnej
gminy;

•

ŚRODOWISKO → obszar obejmujący ważne kwestie związane z odpowiedzialnym
gospodarowaniem
zasobami
naturalnymi,
aktywną
ochroną
środowiska
z uwzględnieniem zachodzących zmian klimatycznych, a także wyzwań związanych
z podnoszeniem efektywności energetycznej i dbałością o niskoemisyjność lokalnej
gospodarki;

•

ZARZĄDZANIE → obszar odnoszący się do wybranych zagadnień związanych
z zarządzaniem gminą. W jego ramach analizie poddane zostały sposoby zapewnienia
mieszkańcom dostępu do informacji na temat planów, przebiegu i rezultatów prac
w sferze publicznej oraz możliwość aktywnego wpływu na kształt dokumentów i
kierunki rozwoju gminy.
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Obszary Ludzie, Życie i Zarządzanie obejmują w całości lub w znacznej części zagadnienia
społeczne, zaś obszar Ekonomia odpowiada wskazanej w ustawie problematyce gospodarczej.
Z kolei zagadnienia przestrzenne zostały ukazane głównie w obszarach:
•
•
•

Życie: dostępność przestrzenna do obiektów infrastruktury społecznej, zagadnienia
związane z planowaniem przestrzennym, tematyka rewitalizacyjna;
Mobilność: sytuacja transportowa gminy, dostępność komunikacyjna;
Środowisko: zasoby przyrodnicze, presja na tereny otwarte, propagacja zanieczyszczeń,
przestrzenne zróżnicowanie zjawisk wynikających ze zmian klimatu.

Ważnym elementem analizy były powiązania funkcjonalne z miastem powiatowym. Gmina leży
bowiem w bezpośrednim sąsiedztwie Myślenic, w jego obszarze funkcjonalnym, który nie został
jednak zdelimitowany, ani formalnie przyjęty w żadnym dokumencie strategicznym.
Diagnoza strategiczna sytuacji rozwojowej gminy Pcim przygotowana została w oparciu o dane
zebrane na koniec 2018 roku lub na koniec 2020 roku. Poza danymi pochodzącymi ze statystyk
publicznych wykorzystane zostały informacje zawarte w dokumentach strategicznych
i politykach/programach gminnych, rejestrach publicznych oraz literaturze przedmiotu.
Istotnym źródłem informacji wykorzystanym w pracach nad diagnozą były również
subiektywne odczucia społeczności lokalnej na temat sytuacji rozwojowej gminy (patrz szerzej
Rozdział III Uspołecznienie prac nad Strategią).
W Strategii wnioski z diagnozy przedstawione zostały w układzie sześciu wcześniej
wspomnianych obszarów, w ramach których zidentyfikowane zostały:
•
•

potencjały rozwojowe, czyli atuty Pcimia będące jego kapitałem rozwojowym oraz
stanowiące o ich przewadze konkurencyjnej;
wyzwania rozwojowe, czyli braki lub negatywne czynniki (zjawiska, procesy), których
niezaadresowanie będzie spowalniać procesy rozwojowe zachodzące w gminie.
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Tabela 1. Wnioski z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej w obszarze "LUDZIE"
WNIOSEK
AKTYWNI MIESZKAŃCY
Aktywność obywatelska wyróżnikiem społeczności gminy Pcim
Pozytywne myślenie – wysoki poziom zadowolenia z życia w gminie Pcim
Przedsiębiorczość i pracowitość atutem mieszkańców Pcimia
RELACJE Z NGO’S
Pcim na dobrej drodze do pogłębienia współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ponadprzeciętny i rosnący udział wydatków na organizacje pożytku publicznego w budżecie
gminy
Schematyczne podejście przy formułowaniu celów współpracy z NGO’s
Perły kultury gminnej bez zachęt do interakcji z nimi
KOMUNIKACJA
Brak strategii komunikacji z mieszkańcami
Niedostatki infrastruktury spotkań oraz narzędzi konsultacji
Pasywne narzędzia komunikacji na linii samorząd – mieszkańcy

POTENCJAŁ (+)
PROBLEM (-)

OBSZAR DIAGNOZY
Społeczny

Gospodarczy

Przestrzenny

(+)
(+)
(+)

X
X
X

X
X

X

(+)
(+)

X

X

(-)
(-)

X

(-)
(-)
(-)

X
X
X

X
X
X

X

X
X
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Tabela 2. Wnioski z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej w obszarze "ŻYCIE"
WNIOSEK

POTENCJAŁ (+)
PROBLEM (-)

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA
Korzystna sytuacja w zakresie ruchu naturalnego
Solidne fundamenty rozwoju demograficznego gminy do roku 2030
Korzystne tendencje w zakresie dzietności kobiet
Niski udział osób sędziwych w ogóle populacji
Systematycznie rosnący wiek kobiet rodzących dzieci
Wysoka atrakcyjność osiedleńcza gminy dla większości grup wiekowych migrantów
Silnie negatywne tendencje w zakresie migracji niektórych grup ludności
Starzenie się populacji gminy
Rosnące obciążenie demograficzne osobami w wieku poprodukcyjnym
SYTUACJA RODZIN
Korzystna sytuacja w zakresie kondycji rodzin
Poprawa niektórych aspektów funkcjonowania rodzin wielodzietnych
Względnie duża liczba rodzin zagrożonych ubóstwem
Dość powszechne występowanie zjawiska przemocy domowej w ujęciu wewnątrzgminnym
Problemy rodzin wielodzietnych
Nasilające się problemy związane z przemocą w rodzinie
SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY
Korzystna sytuacja w zakresie bezrobocia
Malejąca liczba osób otrzymujących wsparcie GOPS z powodu bezrobocia
Względnie równomierny rozkład zjawiska bezrobocia w gminie
Malejące zasoby demograficzne na lokalnym rynku pracy
POMOC SPOŁECZNA
Umiarkowany poziom osób objętych pomocą społeczną
Niewielka skala problemów związanych z uzależnieniami oraz korzystne tendencje w tym
zakresie
Duża liczba osób wspieranych przez GOSP ze względu na problemy zdrowotne
Niejednoznaczne wyniki analiz koncentracji beneficjentów pomocy społecznej w wybranych
jednostkach

OBSZAR DIAGNOZY
Społeczny

(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
(-)

X
X
X
X
X
X
X
X
X

(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
(-)

X
X
X
X
X
X

(+)
(+)
(+)
(-)

X
X
X
X

(+)

X

(+)

X

(-)

X

(-)

X

Gospodarczy

Przestrzenny

X
X

X

X
X
X
X

X
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WNIOSEK
Postępujący udział gospodarstw jednoosobowych w strukturze beneficjentów pomocy
społecznej
Zwiększająca się rola rodzin emerytów i rencistów w strukturze rodzin objętych wsparciem
GOPS
EDUKACJA
Dobrze rozwinięty system opieki przedszkolnej
Względnie dobra dostępność do placówek opieki przedszkolnej
Umiarkowanie dobra dostępność do szkół podstawowych
Brak infrastruktury do opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3
Niewystarczający poziom usług logopedycznych
Ograniczona dostępność do usług dla dzieci i młodzieży
Braki w ofercie edukacyjno-kulturalnej dla dzieci i młodzieży
Konieczność modernizacji infrastruktury oświatowej na terenie gminy
Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do wymogów wynikających z ustawy o dostępności
Niestabilność działań kulturalnych skierowanych do dzieci i młodzieży
Odporność (niska) części szkół na zjawiska kryzysowe
Niski poziom edukacji w niektórych szkołach podstawowych
Umiarkowanie niska dostępność do edukacji na poziomie ponadpodstawowym
SPORT I REKREACJA
Korzystne uwarunkowania przyrodnicze do uprawiania sportu i rekreacji
Dobra dostępność do ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
Duża aktywność klubów, organizacji oraz grup nieformalnych o profilu sportowym
Wysokie i rosnące zaangażowanie mieszkańców w działalność klubów sportowych
Umiarkowany poziom wsparcia sportu w gminie
Pilna potrzeba modernizacji i rozbudowy części infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
POTENCJAŁ SEKTORA KULTURY
Różnorodna oferta kulturalna
Położenie na obszarze etnograficznym grupy Górali Kliszczackich
Liczny sektor organizacji działających w sferze kultury i rozrywki
Umiarkowany i stabilnie rosnący poziom wydatków na kulturę i dziedzictwo narodowe

POTENCJAŁ (+)
PROBLEM (-)

OBSZAR DIAGNOZY
Społeczny

Gospodarczy

Przestrzenny

(-)

X

(-)

X

(+)
(+)
(+)

X
X
X

X
X

(-)

X

X

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

X
X
X
X
X
X
X
X
X

(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(-)

X
X
X
X

(+)
(+)
(+)
(+)

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

X

X
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WNIOSEK
Rosnąca liczba uczestników grup artystycznych i ich zróżnicowana struktura rodzajowa
Niska dostępność do infrastruktury kultury
BEZPIECZEŃSTWO
Niski poziom przestępczości
Względnie korzystny poziom bezpieczeństwa komunikacyjnego
Problemy związane bezpośrednio z bezpieczeństwem dzieci
Dostępność do infrastruktury związanej z bezpieczeństwem
INFRASTRUKTURA
Poprawa stanu sieci kanalizacyjnej
Niski poziom rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie
Niewystarczający poziom działań rozwojowych i inwestycyjnych
Niewystarczająca dostępność do infrastruktury gazowej
Umiarkowana dostępność do sieci Internetu szerokopasmowego i niewielka prognozowana jej
poprawa
Niezadawalająca dostępność do mieszkań dla osób młodych
ZDROWIE
Rosnący poziom zgonów z powodu nowotworów i chorób układu krążenia
Umiarkowany poziom podaży podstawowych usług zdrowotnych w relacji do poziomu ich
finansowania
Umiarkowanie dobra dostępność do obiektów infrastruktury zdrowotnej
REWITALIZACJA
Względnie korzystne uwarunkowania demograficzne do prowadzenia rewitalizacji
Objęcie całej gminy planami miejscowymi
Niejasne kryteria wyboru obszaru rewitalizacji
Braki w komunikacji w zakresie rewitalizacji
Niezadowalające efekty działań rewitalizacyjnych
DOSTĘPNOŚĆ DO USŁUG
Dostępność do podstawowych usług w gminie
Dostępność oferty specjalistycznych usług w Krakowie

POTENCJAŁ (+)
PROBLEM (-)
(+)
(-)
(+)
(+)
(-)
(+)

OBSZAR DIAGNOZY
Społeczny
X
X
X
X
X
X

(+)
(-)
(-)
(-)

X
X

Gospodarczy

Przestrzenny

X

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

(-)

X

X

X

(-)

X

(-)

X

(-)

X

(+)

X

X

(+)
(+)
(-)
(-)
(-)

X

X
X
X
X
X

(+)

X
X

(+)

X
X

X

X

X
X
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Tabela 3. Wnioski z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej w obszarze "ZARZĄDZANIE"
POTENCJAŁ (+)
PROBLEM (-)

WNIOSEK

OBSZAR DIAGNOZY
Społeczny

Gospodarczy

Przestrzenny

SYTUACJA FINANSOWA
Malejący udział dochodów własnych, zadłużenie gminy
Niekorzystna relacja dochodów do wydatków bieżących
Mała aktywność w zakresie pozyskania środków unijnych
Wzrastające dochody gminy
ZARZĄDZANIE ROZWOJEM
Zachowawczy system budowy, monitorowania i aktualizacji polityk gminy
Brak systematycznych analiz w zakresie jakości życia mieszkańców
Słaba dostępność do aktualnych danych
Brak koncepcji budowy systemu informacji przestrzennej, w tym systemu monitorowania i
oceny polityk gminnych
Brak komórki odpowiedzialnej za system informacji przestrzennej
FUNKCJONOWANIE URZĘDU
Model zarządzania niedostosowany do idei smart
Rozwój usług e-administracji
Brak wystarczająco efektywnej komunikacji między referatami
Zbyt duża koncentracja na działaniach bieżących
KADRY
Na ogół pozytywny wizerunek urzędnika wśród mieszkańców
Młoda ambitna kadra kierownicza
Ograniczone zainteresowanie bezpłatnymi szkoleniami
Brak wystarczających zasobów kadrowych, różne podejście do pracy
WARUNKI LOKALOWE
Niedostosowanie budynku urzędu do potrzeb osób o szczególnych potrzebach
Dostrzeżenie konieczności poprawy łącza internetowego w Urzędzie

(-)
(-)
(-)
(+)
(-)
(-)
(-)

X
X
X
X
X
X
X

(-)
(-)

X

X

X

X

X
X

(-)
(+)
(-)
(-)

X
X

(+)
(+)
(-)
(-)

X
X
X
X

(-)
(+)

X
X

X
X
X
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Tabela 4. Wnioski z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej w obszarze "MOBILNOŚĆ"
POTENCJAŁ (+)
PROBLEM (-)

WNIOSEK

OBSZAR DIAGNOZY
Społeczny

Gospodarczy

Przestrzenny

(+)
(+)

X

X
X

(-)
(-)

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

DOSTĘPNOŚĆ
Dobra dostępność komunikacyjna gminy
Bliskość miasta powiatowego oraz silne powiązanie funkcjonalne
KOMUNIKACJA PUBLICZNA
Słabe powiązanie gminy z otoczeniem komunikacją publiczną
Ograniczone możliwości poruszania się po gminie komunikacją publiczną
Brak na poziomie ponadlokalnym dokumentu określającego politykę transportową w tym dla
gminy Pcim
EKOMOBILNOŚĆ
Niewielka liczba ścieżek rowerowych
Rozwinięta sieć szlaków turystycznych oraz kulturowych
Brak bezpośredniego dostępu do linii kolejowej
ROZPRASZANIE BUDOWY I JEJ KONSEKWENCJE
Rozproszona zabudowa zwiększająca koszty funkcjonowania gminy
Słaba jakość dróg lokalnych
Wzrost natężenia ruchu lokalnego
BARIERY KOMUNIKACYJNE
Występowanie licznych utrudnień komunikacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami w
zakresie dostępności
Podział gminy na dwie części drogą S7

X

(-)
(-)
(+)
(-)

X

(-)
(-)
(-)

X

X
X
X

(-)

X

X

(-)

X

X
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Tabela 5. Wnioski z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej w obszarze "ŚRODOWISKO"
POTENCJAŁ (+)
PROBLEM (-)

WNIOSEK

OBSZAR DIAGNOZY
Społeczny

Gospodarczy

Przestrzenny

X

X
X
X

WALORY ŚRODOWISKOWE
Wysokie walory przyrodnicze gminy Pcim
Zmiana w strukturze środowiska przyrodniczego
Nadmierne obciążenie ruchem samochodowym

(+)
(-)
(-)
JAKOŚĆ POWIETRZA

Niski poziom emisji punktowej na tle województwa małopolskiego
Dostrzeżenie problemu nadmiernych emisji powierzchniowych i liniowych oraz aktywna
promocja działań w zakresie ochrony jakości powietrza w programach lokalnych i
regionalnych
Efektywne działania w zakresie ochrony jakości powietrza
Wysoki poziom emisji powierzchniowej
Wysoki poziom emisji liniowej
Przekroczenia norm jakości powietrza
ZANIECZYSZCZENIE HAŁASEM
Dostrzeżenie problemu ponadnormatywnej emisji hałasu komunikacyjnego oraz realizacja
działań w zakresie jej eliminacji
Przekroczenia poziomu hałasu liniowego
GOSPODARKA KOMUNALNA
Właściwie prowadzona gospodarka odpadami
Wzrost ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym
Wzrost kosztów zagospodarowania odpadów
Niekorzystne zmiany w przepisach dotyczących gospodarki odpadami
ODPORNOŚĆ NA ZMIANY KLIMATU
Występowanie zanieczyszczeń związanych z opadem atmosferycznym
Ukształtowanie powierzchni gminy z punktu widzenia negatywnych skutków zmian klimatu
Zagrożenie powodziowe
Konieczność przeciwdziałania procesom geodynamicznym

(+)

X

(+)

X

(+)
(-)
(-)
(-)

X
X
X
X

(+)

X

(-)

X
X

(+)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

X

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
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Tabela 6. Wnioski z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej w obszarze "EKONOMIA"
POTENCJAŁ (+)
PROBLEM (-)

WNIOSEK

OBSZAR DIAGNOZY
Społeczny

Gospodarczy

Przestrzenny

STRUKTURA LOKALNEJ GOSPODARKI
Położenie gminy Pcim w strukturze przestrzennej KOM
Występujące specjalizacje w zakresie działalności gospodarczej
Widoczne specjalizacje wybranych rodzajów działalności wytwórczej w gminie
Korzystna dynamika wybranych rodzajów działalności gospodarczej w gminie
Wysoka dynamika działalności wytwórczej w gminie
Dywersyfikacja działalności wytwórczej w gminie
Zrównoważony profil działalności gospodarczej w gminie
Braki w komunikacji pomiędzy urzędem gminy a lokalnymi przedsiębiorcami
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Umiarkowanie wysoki poziom przedsiębiorczości
Niska przedsiębiorczość niektórych części gminy
RYNEK PRACY
Korzystna sytuacja na rynku lokalnym rynku pracy
Względnie korzystna sytuacja gminy jako lokalnego ośrodka dojazdów do pracy
Brak dużych pracodawców zapewniających względnie wysoki poziom wynagrodzeń i
wpływających korzystnie na atrakcyjność inwestycyjną gminy
Malejące lokalne zasoby ludzkie na gminnym rynku pracy
SYTUACJA BUDŻETOWA GMINY
Względnie wysoki poziom wpływów z PIT i wysoka dynamika jego wzrostu
Niski poziom wpływów z CIT
Możliwości finansowania procesów rozwoju gminy
Umiarkowanie niski poziom wpływów z podatku od nieruchomości oraz jego niska dynamika
POTENCJAŁ TURYSTYCZNY
Wysoka atrakcyjność turystyczna powiatu myślenickiego i gminy Pcim
Korzystne położenie gminy pod względem rozwoju turystyki
Korzystne uwarunkowania do rozwoju całorocznej oferty turystyczno-rekreacyjnej
Niska liczba turystów odwiedzających powiat myślenicki
Bardzo słabo rozwinięta infrastruktura noclegowa i towarzysząca
Brak samoorganizacji sektora turystycznego w obrębie powiatu myślenickiego

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(-)

X

(+)
(-)

X
X

X

(+)
(+)

X

X
X

X

(-)
(-)

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

X

(+)
(-)
(+)
(-)

X
X
X
X

(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)

X
X
X
X

X
X
X

X
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III. USPOŁECZNIENIE PRAC NAD STRATEGIĄ
Podstawowym założeniem przyjętej metody prac nad Strategią Rozwoju Gminy Pcim na lata
2022-2032 było skonfrontowanie ze sobą danych statystycznych, trendów sygnalizowanych
w opracowaniach specjalistycznych oraz wniosków wynikających z polityk i dokumentów
strategicznych obowiązujących w gminie z informacjami pozyskanymi w trybie mapowania
subiektywnego od różnych użytkowników gminy. Przyjęcie tego rodzaju założenia
w odniesieniu do prac nad diagnozą, a następnie także nad sformułowaniem samej strategii,
nadało całemu procesowi partycypacyjny charakter, zgodnie z którym społeczność lokalna
Pcimia stała się współautorem wizji rozwojowej gminy.
Spośród podmiotów zaangażowanych w proces diagnozowania sytuacji rozwojowej gminy,
a następnie formułowania strategii rozwoju, najważniejsi byli mieszkańcy, na potrzeby których
przygotowano specjalną ankietę. Została ona dostarczona do każdego gospodarstwa
domowego, a następnie odbierana w specjalnie przygotowanych anonimowych urnach
rozlokowanych w szkołach, punktach handlowych oraz w urzędzie gminy. W ankiecie
mieszkańcy mieli możliwość wskazania istotnych w ich ocenie problemów, które w najbliższej
dekadzie powinny stanowić dla samorządu lokalnego priorytety. W ankiecie wzięło udział 530
osób. Tym samym kluczowym zasobem danych opisujących subiektywny odbiór stanu gminy
był materiał powstały w wyniku prowadzonego na początku 2021 roku dialogu z mieszkańcami.
Cennych informacji dostarczyła również seria wywiadów pogłębionych z przedstawicielami
jednostek gminnych, edukacji, przedstawicieli sektora turystyki, czy służb odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo. Wywiady pozwoliły na zidentyfikowanie unikalnych punktów widzenia
poszczególnych grup na sytuację panującą w gminie. Wywiady stanowiły zatem znakomitą
okazję do skonfrontowania oczekiwań interesariuszy o bardzo zróżnicowanym sposobie
postrzegania potrzeb gminy oraz pożądanych kierunków jej rozwoju.
Kolejnym etapem uspołeczniania prac nad strategią była seria warsztatów strategicznych do
udziału, w których zaproszeni zostali mieszkańcy oraz lokalni liderzy społeczno-gospodarczy,
w tym m.in. przedstawiciele przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, szkół
podstawowych, instytucji kultury, Urzędu Gminy oraz radni Rady Gminy. Warsztaty miały
charakter branżowy, zaś w ich trakcie dyskutowane były kwestie związane z funkcjonowaniem
gminy w każdym z obszarów będących przedmiotem diagnozy. Łącznie w warsztatach udział
wzięło 55 osób. Zasadniczym celem warsztatów było poznanie oczekiwań społeczności
lokalnej względem strategicznych celów rozwojowych Pcimia w perspektywie najbliższej
dekady oraz kierunków działań koniecznych do podjęcia na rzecz ich urzeczywistnienia.
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Schemat 1. Harmonogram warsztatów strategicznych

Opracowanie własne

Jako podsumowanie każdego z warsztatów przeprowadzone zostało badanie ankietowe,
którego celem była priorytetyzacja potencjałów oraz problemów rozwojowych gminy Pcim
zidentyfikowanych w dokumencie pt. Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej
z uwzględnieniem miejskich obszarów funkcjonalnych dla Gminy Pcim. Każdy z uczestników
warsztatu poproszony został o wskazanie najważniejszych w jego ocenie zagadnień, które
powinny zostać odzwierciedlone w działaniach opracowywanej Strategii. W wyniku tej
procedury zebrano 45 ankiet.

Wykres 1. Zebrane ankiety według obszarów funkcjonowania gminy

11%
Ekonomia

27%

13%

Życie

Ludzie
Mobilność
Zarządzanie
Środowisko

16%

18%
16%

Opracowanie własne
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IV. OPIS STRUKTURY STRATEGII
Na strukturę Strategii Rozwoju Gminy Pcim na lata 2022-2032 składa się sześć OBSZARÓW,
w ramach których wskazane zostały kierunki działania stanowiące odpowiedź na wyzwania
rozwojowe gminy zidentyfikowane w wyniku diagnozy strategicznej. Ich realizacja będzie
przyczyniać się do osiągnięcia WIZJI GMINY PCIM W HORYZONCIE 2032 ROKU.
W ramach każdego z obszarów zdefiniowany został CEL STRATEGICZNY, wskazujący na przyszły
pożądany stan rzeczywistości będący wynikiem wdrażania interwencji opisanej w Strategii.
Ogólna redakcja każdego z celów strategicznych uszczegółowiona została poprzez KIERUNKI
DZIAŁANIA, stanowiące formę preferencji odnośnie sposobu wykorzystania szeroko
rozumianych zasobów gminy na rzecz uzyskania określonych rezultatów.
Ostatnią jednostkę w strukturze Strategii stanowią DZIAŁANIA opisujące typy zadań
planowanych do realizacji w ramach poszczególnych kierunków.
W obrębie każdego obszaru przedstawione zostały SPODZIEWANE EFEKTY realizacji opisanej
w jego ramach interwencji oraz zestaw WSKAŹNIKÓW, na podstawie których przeprowadzana
będzie ocena skuteczności działań podejmowanych na rzecz realizacji Strategii oraz postępy
w osiąganiu zapisanych w tym dokumencie celów.
Strukturę Strategii ilustruje poniższy schemat.

Schemat 2. Struktura celów Strategii Rozwoju Gminy Pcim na lata 2022-2032
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V. OBSZARY STRATEGII
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LUDZIE

CEL

STRATEGICZNY:

AKTYWNA I ZINTEGROWANA
SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA
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OPIS INTERWENCJI
Mieszkańcy tworzący społeczność lokalną Pcimia stanowią jego największy kapitał rozwojowy.
Bez ich wiedzy, doświadczenia oraz zaangażowania nie sposób wyobrazić sobie sukcesu gminy
w perspektywie 2032 roku. Dlatego na podstawie Strategii podejmowane będą działania
prowadzące nie tylko do wzmocnienia oraz lepszej integracji społeczności lokalnej, ale również
skutkujące pełniejszym włączeniem jej w decydowanie o sprawach gminy. Mieszkańcy staną
się nie tylko beneficjentami gminnych planów i projektów rozwojowych, ale przede wszystkim
będą ich współtwórcami, co dokona się dzięki wdrożeniu systemowych rozwiązań
gwarantujących udział społeczności lokalnej w procedurze planistycznej począwszy od jej
wstępnych etapów.
Jednocześnie Gmina będzie korzystać z potencjału drzemiącego w lokalnych organizacjach
pozarządowych, których działalność przyczynia się zarówno do zwiększenia jakości życia
pcimian, jak i do budowania i umacniania wśród nich postaw społecznych i obywatelskich.
Dlatego też samorząd lokalny będzie udzielał zróżnicowanego wsparcia na rzecz tego typu
podmiotów, które dopasowane będzie do ich aktualnych potrzeb oraz fazy rozwoju.
Jednocześnie podejmowane będą działania na rzecz zawiązywania współpracy pomiędzy
pcimskimi organizacjami pozarządowymi oraz lepszej koordynacji ich działalności, tak aby ich
wspólne projekty oraz przedsięwzięcia jeszcze lepiej służyły mieszkańcom.
Lokalny samorząd podejmować będzie systematyczne działania na rzecz usprawnienia
komunikacji z mieszkańcami, tak aby wszyscy pcimianie mieli możliwość szybkiego i łatwego
dostępu do informacji o aktualnych wydarzeniach oraz przyszłych przedsięwzięciach.
Priorytetem będzie większa obecność przedstawicieli Urzędu Gminy, radnych oraz sołtysów
wśród mieszkańców, która pozwoli im nie tylko lepiej poznać sprawy, którymi żyje lokalna
społeczność, ale również skuteczniej informować o realizowanych działaniach oraz
planowanych zamierzeniach lokalnego samorządu.

OCZEKIWANE EFEKTY
Zakłada się, że efektami działań podejmowanych w ramach Obszaru „Ludzie” będą
w szczególności:
•

Większe zainteresowanie oraz zaangażowanie mieszkańców w życie lokalnej
społeczności;

•

Większa integracja lokalnej społeczności;

•

Uzyskanie przez mieszkańców realnego wpływu na projektowanie działań służących
rozwojowi gminy;

•

Wszechstronne wzmocnienie potencjału lokalnych organizacji pozarządowych;

•

Lepsza koordynacja aktywności podejmowanych przez organizacje pozarządowe;

•

Stworzenie partnerskich relacji pomiędzy władzami gminy a społecznością lokalną
poprzez budowę efektywnych i zróżnicowanych kanałów komunikacji.
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TABELA 7. WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELU STRATEGICZNEGO DLA OBSZARU „LUDZIE”
WSKAŹNIK

ŹRÓDŁO

CZĘSTOTLIWOŚĆ
POMIARU

corocznie

WARTOŚĆ
BAZOWA

(ROK)

OCZEKIWANA
WARTOŚĆ
DOCELOWA

(2032)

Odsetek konsultacji społecznych przeprowadzonych
w trybie partycypacyjnym [%]

UG

(wartości roczne
i skumulowane)

0
(2021)

100

Odsetek mieszkańców zadowolonych z możliwości
wpływania na sprawy gminy [%]

UG

co dwa lata

22
(2021)

60

Frekwencja w I turze głosowania w wyborach wójta
[%]

PKW

co 5 lat

57,27
(2019)

65,0
(2029)

Liczba organizacji pozarządowych na 1 000
mieszkańców gminy

UG

corocznie

1,35
(2021)

3,0

Wysokość środków finansowych przeznaczonych z
budżetu gminy na zlecanie realizacji zadań
publicznych organizacjom pożytku publicznego w
odniesieniu do wydatków bieżących budżetu gminy
[zł]

UG

corocznie

295 000
(2021)

350 000

Liczba obserwujących oficjalne profile gminy w
mediach społecznościowych

UG

(stan na koniec
roku)

1 700
(2021)

2 000

Liczba publicznych roboczych spotkań
przedstawicieli lokalnego samorządu z mieszkańcami

UG

corocznie

5
(2021)

8

corocznie

Opracowanie własne
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KIERUNKI DZIAŁANIA

1. Zaangażowani w życie gminy mieszkańcy
1.1.

Kształtowanie i promowanie postaw prospołecznych oraz obywatelskich wśród
mieszkańców gminy.

1.2.

Działania na rzecz lepszej integracji społeczności lokalnej.

1.3.

Wdrożenie mechanizmów oraz instrumentów zapewniających mieszkańcom możliwość
aktywnego udziału, współtworzenia oraz współdecydowania o inicjatywach
(projektach, działaniach, planach, programach) służących rozwojowi gminy, w tym w
zakresie rewitalizacji.

2. Organizacje pozarządowe aktywnie wspierające rozwój lokalnej społeczności
2.1.

Wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych w formach oraz zakresie
odpowiadających potrzebom wynikającym z ich aktualnej fazy rozwoju oraz specyfiki
prowadzonej działalności.

2.2.

Systematyczne zwiększanie udziału oraz zakresu współpracy w ramach zadań
publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym.

2.3.

Stworzenie mechanizmów zawiązywania partnerskiej współpracy pomiędzy
organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na obszarze gminy w celu zwiększenia
efektywności podejmowanych przez nie działań.

3. Samorząd wsłuchujący się w potrzeby społeczności lokalnej
3.1.

Doskonalenie i dywersyfikacja kanałów komunikacji Urzędu Gminy z mieszkańcami.

3.2.

Organizacja przez Urząd Gminy regularnych roboczych spotkań z mieszkańcami oraz
przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych.

3.3.

Większe zaangażowanie w sprawy mieszkańców oraz skuteczność działań
podejmowanych na ich rzecz dzięki budowaniu oraz utrzymywaniu relacji opartych na
bezpośrednich kontaktach i częstszej obecności przedstawicieli Urzędu Gminy, radnych
oraz sołtysów pośród społeczności lokalnej.

3.4.

Stworzenie strategii komunikacji porządkującej sposób porozumienia się Urzędu Gminy
z mieszkańcami oraz określającej standardy prowadzania konsultacji społecznych.
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ŻYCIE

CEL

STRATEGICZNY:

GMINA DOBREGO ŻYCIA
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OPIS INTERWENCJI
W perspektywie najbliższej dekady Pcim stanie się miejscem stwarzającym wszystkim swoim
mieszkańcom, niezależnie od ich wieku, stanu zdrowia czy sytuacji majątkowej, możliwości
wszechstronnego rozwoju. Wysoka jakość życia oraz perspektywy realizacji aspiracji życiowych
stanowić będą przesłanki skłaniające młodzież do wiązania swojego przyszłego życia
rodzinnego i zawodowego z gminą. Jednocześnie, skuteczna realizacja Strategii w zakresie
wyzwań związanych ze starzeniem się społeczeństwa sprawi, że Pcim stanie się dobrym
miejscem do życia także dla seniorów, dla których wiek przestanie być czynnikiem
ograniczającym ich aktywność oraz udział w życiu społeczności lokalnej. Właściwie
wykorzystany potencjał rezydencjonalny, na który będą składać się m.in. wysoka jakość życia
oraz unikalne walory środowiska naturalnego, stanie się magnesem skłaniającym do osiedlania
się w gminie nowych mieszkańców.
Troską objęci zostaną ci spośród członków społeczności lokalnej, którzy wskutek
tymczasowych lub trwałych trudności życiowych, zagrożeni będą wypchnięciem na margines
życia społecznego. Solidarność, współodpowiedzialność oraz empatia stanowić będą naczelne
zasady, według których osobom tym udzielane będzie wsparcie emocjonalne i materialne, dzięki
któremu będą mogły przezwyciężyć problemy mające źródła w ich sytuacji zdrowotnej,
materialnej czy też konieczności sprawowania opieki nad niesamodzielnym członkiem rodziny.
Poprawie ulegną stan zdrowia oraz świadomość zdrowotna mieszkańców Pcimia, co będzie
możliwe przede wszystkim dzięki zdrowemu i aktywnemu trybowi życia oraz profilaktyce
zdrowotnej. Jednocześnie, w zakresie w jakim pozwalają na to przepisy prawa, lokalny samorząd
będzie podejmował konsekwentne działania na rzecz zwiększenia dostępności pcimian do
podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej.
Najmłodszym mieszkańcom gminy stworzone zostaną warunki do harmonijnego
i wszechstronnego rozwoju, który stanie się podstawą ich przyszłych sukcesów w życiu
osobistym i zawodowym. Stanie się do możliwe dzięki działaniom na rzecz zwiększania
dostępności i jakości usług edukacyjnych oraz opiekuńczych świadczonych na terenie gminy,
obejmujących zarówno poszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych, jak i inwestycje
w infrastrukturę edukacyjną.
Lokalne dziedzictwo kulturowe stanowić będzie nie tylko element wokół, którego następować
będzie integracja społeczności, ale również czynnik rozwoju gospodarczego Pcimia. Dlatego też
na podstawie Strategii realizowane będą działania na rzecz pielęgnacji oraz promocji historii
i kultury Górali Kliszczackich, które dysponują potencjałem pozwalającym im stać się
elementem przewagi konkurencyjnej gminy.
Ograniczane będą deficyty oraz przestrzenne różnice w dostępie mieszkańców gminy do
infrastruktury komunalnej. Jednocześnie dzięki konsekwentnemu przeciwdziałaniu
rozpraszaniu zabudowy ograniczone zostaną koszty związane z jej rozbudową i utrzymaniem.
Realizacja Strategii sprawi, że Pcim stanie się jeszcze bardziej bezpieczny. Szczególną opieką
objęte zostaną najbardziej bezbronni oraz zagrożeni różnymi formami przestępczości
członkowie lokalnej społeczności, tj. dzieci i młodzież. Działania służb porządkowych, akcje
edukacyjne oraz poczucie współodpowiedzialności przyczynią się do zwiększenia poziomu
bezpieczeństwa w miejscach publicznych, szkole, ruchu drogowym oraz cyberprzestrzeni.
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OCZEKIWANE EFEKTY
Zakłada się, że efektami działań podejmowanych w ramach Obszaru „Życie” będą
w szczególności:
•

Poprawa sytuacji demograficznej gminy m.in. dzięki zatrzymaniu wyjazdów osób
młodych oraz przyciąganiu nowych mieszkańców;

•

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie przestrzeni spotkań i integracji;

•

Ograniczenie skali zjawiska wykluczenia społecznego;

•

Poprawa stanu zdrowia mieszkańców gminy;

•

Lepszy dostęp dzieci do opieki specjalistycznej;

•

Poprawa warunków oraz jakości kształcenia w gminie;

•

Większa aktywności fizyczna dzieci;

•

Lepsza ochrona oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturalnego;

•

Rozwój infrastruktury kultury;

•

Zmniejszenie różnic w dostępie mieszkańców do infrastruktury komunalnej;

•

Zwiększenie poziomu szerokorozumianego bezpieczeństwa na terenie gminy, w tym
zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
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TABELA 8. WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELU STRATEGICZNEGO DLA OBSZARU „ŻYCIE”
WSKAŹNIK

ŹRÓDŁO

CZĘSTOTLIWOŚĆ
POMIARU

WARTOŚĆ
BAZOWA

(ROK)

OCZEKIWANA
WARTOŚĆ
DOCELOWA

(2032)

Saldo migracji na 1 000 osób

GUS

corocznie

-3,17
(2021)

Ludność w wieku poprodukcyjnym na
100 osób w wieku produkcyjnym

GUS

corocznie

28,9
(2021)

10

Liczba
zlokalizowanych na
terenie gminy

UG

corocznie

Place zabaw: 8
Parki: 1
(2021)

Place zabaw: 10
Parki: 2

GUS

corocznie

1 231
(2021)

1 231

GUS

corocznie

1,8
(2020)

5,0

UG

(wartości roczne
i skumulowane)

5
(2021)

35

GUS

corocznie

3 207,51
(2020)

4 100

GUS/ UG

corocznie

348
(2021)

352

OKE

corocznie

6 stanin
6 stanin
6 stanin
(2021)

7 stanin;
7 stanin;
7 stanin;

UG

(wartości roczne
i skumulowane)

2
(2021)

30

GUS

corocznie

10 (2021)

11

GUS

corocznie

115 (2021)

130

corocznie

10,1
(2020)
30,0
(2020)
47,1
(2020)

placów zabaw
parków

Rodziny otrzymujące zasiłki rodzinne na
dzieci
Udział osób, będących członkami kół,
klubów lub sekcji seniora i
Uniwersytetów Trzeciego Wieku w
ogólnej liczbie ludności w wieku 60 lat i
więcej [%]
Liczba akcji (promocyjnych, edukacyjnoinformacyjnych)
zorganizowanych/współorganizowanych
przez gminę akcji z zakresu profilaktyki
zdrowia i aktywnego trybu życia
Liczba porad z zakresu podstawowej
opieki zdrowotnej udzielonych na 1 000
mieszkańców
Miejsca w przedszkolach na 1000 dzieci
w grupie wieku 3-6 lat
Średni wyniki
egzaminu
ósmoklasisty na
poziomie
rozszerzonym z:

corocznie

języka polskiego
języka
angielskiego
matematyki

Liczba akcji i wydarzeń promujących
aktywność fizyczną wśród dzieci i
młodzieży
zorganizowanych/współorganizowanych
przez gminę
Liczba folklorystycznych (ludowych,
pieśni i tańca, kapel) grup artystycznych
Liczba członków folklorystycznych
(ludowych, pieśni i tańca, kapel) grup
artystycznych
wodociągowej
[%]
kanalizacyjnej
Odsetek ludności z
[%]
dostępem do sieci:

GUS

corocznie

gazowej [%]
Odsetek mieszkańców czujących się
bezpiecznie w miejscach publicznych
zlokalizowanych na terenie gminy [%]
Opracowanie własne

UG

co dwa lata

45

-1,0

32,0
55,0
60,0
65
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KIERUNKI DZIAŁANIA

1. Gmina, w której chce się być
1.1.

Stwarzanie na terenie gminy warunków sprzyjających realizacji aspiracji życiowych osób
młodych związanych z życiem osobistym i rodzinnym, pracą, mieszkaniem,
możliwościami spędzania czasu wolnego oraz kulturą.

1.2.

Przygotowanie gminy na wyzwania wynikające z postępujących procesów starzenia się
populacji.

1.3.

Wykorzystanie potencjału rezydencjonalnego gminy na rzecz przyciągania nowych
mieszkańców.

1.4.

Rozwój przestrzeni publicznych oraz infrastruktury społecznej (m.in. parków, zieleńców,
placów zabaw, boisk) stwarzających mieszkańcom możliwość uprawiania sportu
i rekreacji oraz będących miejscami spotkań.

1.5.

Zwiększanie skuteczności działań w zakresie rewitalizacji.

2. Gmina solidarna społecznie
2.1.

Kontynuacja działań ukierunkowanych na wsparcie rodzin oraz grup społecznych
zagrożonych wykluczeniem.

2.2.

Działania na rzecz aktywizacji społecznej seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami.

2.3.

Wsparcie dla opiekunów osób niesamodzielnych, w tym zwiększanie dostępności opieki
wytchnieniowej.

3. Gmina troszcząca się o zdrowie mieszkańców
3.1.

Promocja profilaktyki zdrowotnej oraz zdrowego stylu życia.

3.2.

Działania na rzecz poprawy dostępności mieszkańców do profilaktyki, diagnostyki oraz
leczenia chorób nowotworowych i układu krążenia.

3.3.

Zwiększenie dostępności usług świadczonych przez specjalistów, zwłaszcza wsparcia
dzieci przez logopedów, psychologów i psychiatrów.

3.4.

Wspieranie działań prowadzących do poprawy dostępności do podstawowej opieki
zdrowotnej.
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4. Wszechstronna edukacja
4.1.

Działania na rzecz systematycznego podnoszenia jakości edukacji w gminie, m.in.
poprzez zwiększanie ilości zajęć w formie kółek naukowych i lekcji wyrównawczych.

4.2.

Działania na rzecz zwiększenia dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz
modernizacja i rozbudowa infrastruktury placówek przedszkolnych i szkolnych.

4.3.

Promocja oraz stwarzanie warunków do większej aktywności fizycznej wśród dzieci.

5. Dobre warunki do rozwoju oraz propagowania lokalnej kultury i tradycji
5.1.

Modernizacja infrastruktury, w tym lokalowej, na rzecz rozwoju lokalnej oferty
kulturalnej adresowanej zarówno do mieszkańców, jak i turystów.

5.2.

Wykorzystanie potencjału związanego z kulturą, tradycją i historią Górali Kliszczackich
na rzecz tworzenia programów edukacji kulturalnej oraz oferty turystycznej.

5.3.

Promocja lokalnego rękodzieła.

6. Dobrze rozwinięta infrastruktura komunalna
6.1.

Inwestycje w infrastrukturę komunalną zwiększające dostępność mieszkańców do sieci
gazowej, wodno-kanalizacyjnej (w przypadkach, w których będzie to technicznie bądź
ekonomicznie nieuzasadnione wspierana będzie budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków) oraz Internetu szerokopasmowego.

6.2.

Działania na rzecz ograniczania rozpraszania zabudowy mieszkaniowej na terenie
gminy, jako czynnika zwiększającego koszty budowy oraz utrzymania infrastruktury
komunalnej.

7. Bezpieczni mieszkańcy
7.1.

Działania na rzecz utrzymania porządku i bezpieczeństwa w miejscach publicznych na
terenie gminy.

7.2.

Zwiększanie świadomości mieszkańców, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży, na temat
zagrożeń związanych z cyberprzestępczością oraz cyberprzemocą.

7.3.

Działania zapobiegające
psychoaktywnych.

7.4.

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci na terenie szkoły oraz w jej otoczeniu.

7.5.

Zwiększanie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

stosowaniu

przez

dzieci

i

młodzież

substancji
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ŚRODOWISKO

CEL

CZYSTE ŚRODOWISKO

STRATEGICZNY: I RACJONALNIE GOSPODAROWANE

ZASOBY
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OPIS INTERWENCJI
Walory środowiska naturalnego zlokalizowane na terenie Pcimia zajmują szczególne miejsce
w Strategii. Stanowią one bowiem nie tylko zasób, który powinien podlegać ochronie, ale
jednocześnie racjonalnemu i odpowiedzialnemu włączeniu w procesy rozwojowe. Dzięki
wdrożeniu tego typu podejścia walorom środowiskowym nadany zostanie charakter czynnika
rozwoju gminy, co nie będzie prowadzić do ich degradacji czy wręcz zniszczenia.
W perspektywie najbliższej dekady znaczącej poprawie ulegnie jakość życia w gminie, co
dokona się dzięki ograniczeniu skali problemów w postaci zanieczyszczenia powietrza oraz
emisji hałasu. Ich rozwiązanie możliwe będzie wyłącznie poprzez wspólne działania samorządu
lokalnego, mieszkańców oraz przedsiębiorców, czego efektem będzie poprawa stanu zdrowia
mieszkańców, wzrost atrakcyjności gminy dla gości oraz możliwość pełniejszego wykorzystania
jej walorów środowiskowych.
W 2032 roku Pcim stanie się gminą odporną na zmiany klimatu oraz wynikające z nich
niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Dotyczy to w szczególności nagłych i gwałtownych
opadów powodujących zalania i podtopienia, których skutki oraz koszty ekonomiczne ich
usunięcia stanowią obciążenie ekonomiczne dla budżetów domowych oraz budżetu gminy.
Dlatego też na podstawie zapisów Strategii prowadzone będą konsekwentne działania na rzecz
racjonalnej gospodarki wodnej, w tym zwłaszcza zwiększenia poziomu retencyjności.
Za priorytet uznano także działania zmierzające do zachowania czystości oraz porządku
w gminie. W tym celu samorząd lokalny dążyć będzie do stworzenia racjonalnego systemu
gospodarowania odpadami, ograniczającego powstawanie śmieci, zaś w przypadku ich
wytworzenia, zwiększającego poziom ich segregacji. Jednocześnie prowadzone będą działania
o charakterze informacyjno-edukacyjnym ukierunkowane na zwiększanie świadomości
ekologicznej mieszkańców oraz przedsiębiorców.

OCZEKIWANE EFEKTY
Zakłada się, że efektami działań podejmowanych w ramach Obszaru „Środowisko” będą
w szczególności:
•

Zapewnienie skutecznej ochrony walorów środowiskowych zlokalizowanych na
obszarze gminy;

•

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza;

•

Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy;

•

Ograniczenie skali zanieczyszczenia akustycznego;

•

Zwiększenie poziomu retencyjności;

•

Bardziej skuteczna ochrona zasobów wodnych gminy;

•

Ograniczenie ilości odpadów powstających na terenie gminy.
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TABELA 9. WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELU STRATEGICZNEGO DLA OBSZARU „ŚRODOWISKO”
WSKAŹNIK
Udział powierzchni prawnie chronionych w
ogólnej powierzchni gminy (Natura 2000 PLH120093, w części gminy)
Liczba wniosków złożonych i rozliczonych przez
mieszkańców gminy w ramach programów
ochrony powietrza (Program Czyste Powietrze)
Liczba kampanii/ akcji informacyjno-edukacyjnych
z zakresu ochrony środowiska
zorganizowanych/współorganizowanych przez
gminę

ŹRÓDŁO

UG

UG

UG

CZĘSTOTLIWOŚ
Ć POMIARU

co 5 lat
corocznie
(wartości roczne
i skumulowane)

corocznie
(wartości roczne
i skumulowane)

corocznie

WARTOŚĆ
BAZOWA

(ROK)
1,46
(2021)

OCZEKIWANA
WARTOŚĆ
DOCELOWA

(2032)
1,46
500

141
(2021)

(wartość
skumulowana
dla lat 20222029)

2
(2021)

(wartość
skumulowana
dla lat 20222032)

0
(2021)

(wartość
skumulowana
dla lat 20222032)

22

1

Liczba publicznych inwestycji na rzecz zwiększenia
poziomu retencji zrealizowanych przez gminę

UG

(wartości roczne
i skumulowane)

Zużycie wody na 1 mieszkańca [m3]

GUS

corocznie

48,0
(2020)

36,0

Masa wytworzonych odpadów komunalnych przez
1 mieszkańca [kg]

GUS

corocznie

214
(2020)

315

Odpady zebrane selektywnie (ogółem) w relacji do
ogółu odpadów [%]

GUS

corocznie

45,3
(2020)

65

Liczba dzikich wysypisk zlikwidowanych na terenie
gminy w ciągu roku

GUS

corocznie

10
(2020)

4

Opracowanie własne
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KIERUNKI DZIAŁANIA

1. Skutecznie chronione oraz racjonalnie gospodarowane walory środowiskowe
1.1.

Włączenie walorów środowiska przyrodniczego, w tym krajobrazu, w procesy
rozwojowe zachodzące w gminie, przy jednoczesnym zapewnieniu ich ochrony przed
presją wynikającą z zabudowy oraz ruchu turystycznego.

2. Czyste i zdrowe powietrze
2.1.

Konsekwentne działania na rzecz poprawy jakości powietrza w gminie polegające
w szczególności na:
•
•
•
•

wymianie nieefektywnych źródeł ciepła;
poprawie efektywności energetycznej budynków publicznych i prywatnych;
dywersyfikacji źródeł energii, m.in. poprzez stopniowe zwiększanie wykorzystania
OZE;
ograniczaniu powstawania emisji generowanej przez transport.

2.2.

Wsparcie gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem energetycznym.

2.3.

Prowadzenie stałej kampanii informacyjno-edukacyjnej służącej promocji oraz
zwiększaniu wiedzy mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie ochrony powietrza.

3. Dobry klimat akustyczny
3.1.

Działania ograniczające emisję hałasu komunikacyjnego, zwłaszcza będącego efektem
intensywnego ruchu samochodowego na drodze krajowej nr 7.

4. Racjonalna gospodarka wodna
4.1.

Wspieranie działań przyczyniających się do zwiększenia retencji, w szczególności
polegających na rozszczelnieniu powierzchni, rozwoju zieleni, budowie infrastruktury
zatrzymującej lub spowalniającej odpływ wód opadowych.

4.2.

Działania na rzecz ograniczania ryzyk związanych ze zmianami klimatu, w tym
występowania zalań i podtopień oraz minimalizacji skali ich ekonomicznych skutków.

4.3.

Przeprowadzenie wśród mieszkańców i przedsiębiorców akcji edukacyjnej podnoszącej
ich świadomość w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami wody.
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5. Skuteczna gospodarka komunalna
5.1.

Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia powstawania odpadów.

5.2.

Przeciwdziałanie zaśmiecaniu gminy m.in. poprzez działania zwiększające dostępność
mieszkańców do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

5.3.

Edukacja ekologiczna mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zapobiegania
powstawaniu odpadów oraz ich prawidłowej segregacji.

MOBILNOŚĆ
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CEL

STRATEGICZNY:

EFEKTYWNY, BEZPIECZNY ORAZ
ZINTEGROWANY SYSTEM
KOMUNIKACYJNY
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OPIS INTERWENCJI
W 2032 roku Pcim stanie się gminą, po której podróżowanie będzie nie tylko łatwe, ale również
bezpieczne. Stanie się to możliwe dzięki skutecznemu wdrożeniu działań ukierunkowanych na
promowanie wśród mieszkańców zróżnicowanych form mobilności, jak również poprzez
inwestycje o charakterze infrastrukturalnym wpływające na zwiększenie bezpieczeństwa
wszystkich uczestników ruchu, w tym zwłaszcza dzieci. W tym celu będzie dążyć się do
stworzenia warunków, w których samochód przestanie być jedynym środkiem za pomocą,
którego mieszkańcy poruszają się po gminie, zaś w trakcie spaceru bądź krótkiej przejażdżki na
rowerze możliwe będzie załatwienie znacznej części codziennych spraw.
Jednocześnie na kanwie zapisów Strategii realizowane będą działania prowadzące do poprawy
jakości świadczonych na terenie gminy usług w zakresie transportu zbiorowego.
W szczególności podejmowane będą przedsięwzięcia prowadzące do poprawy bezpieczeństwa
i komfortu podróży komunikacją zbiorową, zwiększenia częstotliwości kursów oraz stabilności
rozkładów jazdy.
Rozwój systemu komunikacyjnego gminy, polegający na stwarzaniu mieszkańcom możliwości
odbywania podróży z wykorzystaniem różnych środków transportu, wymaga podejmowania
działań na rzecz integracji jego poszczególnych elementów. W tym celu realizowane będą
projekty o charakterze infrastrukturalnym, polegające w szczególności na budowie
zintegrowanych punktów przesiadkowych. Jednocześnie samorząd lokalny czynić będzie
przygotowania ukierunkowane na pełne wykorzystanie potencjału, który uwolniony zostanie
wraz z budową połączenia kolejowego Kraków-Myślenice.

OCZEKIWANE EFEKTY
Zakłada się, że efektami działań podejmowanych w ramach Obszaru „Mobilność” będą
w szczególności:
•

Zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego;

•

Zmiana zachowań komunikacyjnych mieszkańców gminy zwiększająca ich mobilność
oraz ograniczająca negatywne oddziaływanie transportu na środowisko;

•

Większe wykorzystanie przez mieszkańców komunikacji zbiorowej na potrzeby
podróży po gminie oraz poza gminę;

•

Większa intermodalność systemu transportowego.
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TABELA 10. WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELU STRATEGICZNEGO DLA OBSZARU „MOBILNOŚĆ”
WSKAŹNIK

Długość ścieżek rowerowych ogółem [km]
Długość dróg lokalnych objętych modernizacjami
zwiększającymi bezpieczeństwo wszystkich
uczestników ruchu [km]

ŹRÓDŁO

GUS

CZĘSTOTLIWOŚĆ
POMIARU

corocznie
(wartości roczne
i skumulowane)

corocznie

UG

(wartości roczne
i skumulowane)

UG/Policja

corocznie

Liczba kampanii/ akcji informacyjnoedukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa w ruchu
drogowym
zorganizowanych/współorganizowanych przez
gminę

UG

(wartości roczne
i skumulowane)

Dobowa liczba połączeń komunikacji zbiorowej
z Myślenicami w dni robocze

UG

Liczba zlokalizowanych na terenie gminy
przystanków komunikacji zbiorowej
Liczba zlokalizowanych na terenie gminy
parkingów typu P&R

Liczba wypadków drogowych z udziałem
pieszych i rowerzystów

WARTOŚĆ
BAZOWA

(ROK)
4,3
(2021)

OCZEKIWANA
WARTOŚĆ
DOCELOWA

(ROK)
12
25

6,8
(2021)

(wartość
skumulowana
dla lat 20222032)

71
(2020)

35

0
(2021)

3

corocznie

12
(2021)

16

GUS

corocznie

70
(2021)

75

UG

(wartości roczne
i skumulowane)

corocznie

corocznie

2
(2021)

2
(wartość
skumulowana
2022-2032)

Opracowanie własne
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KIERUNKI DZIAŁANIA

1. Bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego
1.1.

Stworzenie pieszym oraz rowerzystom bezpiecznych warunków do podróżowania po
gminie, m.in. poprzez rozwój sieci ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą, budowę i poszerzanie chodników oraz instalację oświetlenia.

1.2.

Promowanie wykorzystania roweru, jako środka przemieszczania się po gminie, w tym
na potrzeby dojazdów do pracy i szkoły.

1.3.

Przeprowadzenie audytu barier architektonicznych oraz miejsc szczególnie
niebezpiecznych dla niezmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego.

1.4.

Budowa i modernizacja dróg lokalnych zwiększająca bezpieczeństwo wszystkich
użytkowników ruchu.

1.5.

Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu
drogowym.

1.6.

Stworzenie dokumentu określającego kierunki oraz priorytety rozwoju tras rowerowych
na terenie gminy.

2. Sprawny system komunikacji zbiorowej
2.1.

Działania na rzecz rozwoju komunikacji zbiorowej (publicznej i prywatnej) zwiększające
dostępność wewnętrzną oraz zewnętrzną gminy.

2.2.

Współpraca z prywatnymi przewoźnikami w celu:
•

zwiększenia częstotliwości kursowania;

•

optymalizacji oraz zwiększenia stabilności tras;

•

zwiększenia stabilności rozkładów jazdy oraz lepszego dostępu mieszkańców do
informacji o ich aktualnych wersjach;

•

zwiększenia komfortu oraz bezpieczeństwa podróży.

3. Zintegrowane elementy gminnego systemu transportowego
3.1.

Podejmowanie działań, w tym o charakterze infrastrukturalnym, w celu zintegrowania
elementów lokalnego systemu transportowego, m.in. poprzez budowę parkingów typu
P&R.

3.2.

Wykorzystanie potencjału rozważanej budowy połączenia kolejowego KrakówMyślenice na rzecz zwiększenia dostępności zewnętrznej gminy.
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EKONOMIA

CEL

STRATEGICZNY:

ROZWÓJ GOSPODARCZY
CZERPIĄCY Z LOKALNYCH
POTENCJAŁÓW GMINY
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OPIS INTERWENCJI
W Strategii przyjęty został model rozwoju gospodarczego, którego podstawę stanowi
racjonalne i efektywne wykorzystanie lokalnych potencjałów gminy. Tym samym, rozwój
lokalnej gospodarki warunkowany będzie przez szerokorozumiane zasoby własne gminy, a nie
wyłącznie przez transfer środków zewnętrznych.
W tym celu w pierwszym rzędzie podejmowane będą działania na rzecz rozwoju lokalnych
zasobów ludzkich. Na bazie zapisów Strategii wzmacniane będą postawy przedsiębiorcze wśród
mieszkańców oraz doskonalona będzie współpraca pomiędzy samorządem lokalnym
a przedsiębiorcami, której podstawy będą oparte na wzajemnym zaufaniu, szacunku
i profesjonalizmie.
Tworzone będą warunki sprzyjające rozwojowi branż dysponujących największym potencjałem
by stać się lokalnymi specjalizacjami gospodarczymi, w oparciu o które Pcim będzie budował
swoją markę oraz przewagi konkurencyjne. Działania w tej sferze w szczególności obejmą
branżę turystyczną. Górskie położenie Pcimia, jego walory przyrodnicze oraz lokalne produkty
i tradycje związane z kulturą i historią Górali Kliszczackich, predestynują gminę do stania się
ważnym punktem na turystycznej mapie regionu oraz kraju. Dlatego też na podstawie Strategii
prowadzone będą działania ukierunkowane na rozwój bazy turystycznej w gminie oraz
promocję jej oferty spędzania czasu wolnego, których efektem będzie nie tylko zwiększenie
liczby gości przybywających do Pcimia, ale również sukcesywne wydłużanie ich pobytu.
Jednocześnie samorząd lokalny będzie podejmował inicjatywy służące lepszej organizacji
podmiotów zainteresowanych prowadzeniem działalności w ramach branży turystycznej na
terenie Pcimia oraz zawiązywaniu i rozwijaniu współpracy z gminami ościennymi w celu
stworzenia oraz promocji zintegrowanej oferty czasu wolnego.

OCZEKIWANE EFEKTY
Zakłada się, że efektami działań podejmowanych w ramach Obszaru „Ekonomia” będą
w szczególności:
•

Korzystne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy;

•

Wzrost przedsiębiorczości mieszkańców;

•

Poprawa komunikacji między lokalnymi przedsiębiorcami a samorządem gminy;

•

Dywersyfikacja lokalnej gospodarki w oparciu o lokalne potencjały;

•

Wzrost liczby turystów przybywających do gminy;

•

Wydłużenie pobytu turystów w gminie.
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TABELA 11. WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELU STRATEGICZNEGO DLA OBSZARU „EKONOMIA”
WSKAŹNIK

ŹRÓDŁO

CZĘSTOTLIWOŚ
Ć POMIARU

WARTOŚĆ
BAZOWA

(ROK)

OCZEKIWANA
WARTOŚĆ
DOCELOWA

(2032)

Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys.
ludności

GUS

corocznie

920
(2020)

1 000

Pracujący na 1 000 ludności

GUS

corocznie

145
(2020)

170

UG/ PUP

corocznie

113
(2021)

80

Miejsca noclegowe ogółem (w lipcu)

GUS

corocznie

123
(2021)

160

Liczba zrealizowanych projektów turystycznych

UG

(wartości roczne
i skumulowane)

Liczba kampanii/akcji promujących lokalną ofertę
turystyczną

UG

(wartości roczne
i skumulowane)

Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy
zarejestrowanych w PUP Myślenice

corocznie

corocznie

2
(2021)
2
(2021)

28
(wartość
skumulowana
2022-2032)

25
(wartość
skumulowana
2022-2032)

Opracowanie własne
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KIERUNKI DZIAŁANIA

1. Korzystne warunki dla rozwoju gospodarczego
1.1.

Wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców gminy.

1.2.

Tworzenie warunków rozwoju gospodarczego gminy, w tym w zakresie działalności
wytwórczej, srebrnej gospodarki oraz rolnictwa ekologicznego.

1.3.

Spożytkowanie potencjału wynikającego z korzystnego położenia gminy względem
Krakowa oraz Myślenic na potrzeby rozwoju lokalnej gospodarki.

1.4.

Budowanie partnerskich relacji pomiędzy samorządem gminy a lokalnymi
przedsiębiorcami, w tym poprzez wypracowanie zinstytucjonalizowanych form
współpracy.

2. Turystyka jako istotna gałąź lokalnej gospodarki
2.1.

Stworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej wykorzystującej górskie położenie gminy, jej
walory przyrodnicze oraz lokalne produkty i tradycje.

2.2.

Koordynacja wielosektorowej współpracy, w tym w wymiarze ponadlokalnym, na rzecz
rozwoju turystyki.

2.3.

Rozwój infrastruktury turystycznej oraz okołoturystycznej na potrzeby obsługi ruchu
turystycznego.

2.4.

Rozwój bazy noclegowej na terenie gminy pozwalający wykorzystać potencjał gminy
jako „punktu wypadowego” do zwiedzania Małopolski.

2.5.

Prowadzenie kampanii promujących ofertę turystyczną gminy.

2.6.

Stworzenie strategii określającej priorytety, kierunki oraz działania na rzecz rozwoju
turystyki.
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ZARZĄDZANIE

CEL

STRATEGICZNY:

EFEKTYWNIE ZARZĄDZANA GMINA
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OPIS INTERWENCJI
Realizacja Strategii skutkować będzie nie tylko zwiększeniem dostępności, ale również jakości
świadczonych przez lokalną administrację samorządową usług publicznych. Zapisy Strategii
stanowią formę zobowiązania władz lokalnych do systematycznego usprawniania
funkcjonowania Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, co będzie przejawiać się
w szczególności profesjonalizacją działań podejmowanych przez urzędników, skróceniem czasu
oczekiwania przez mieszkańców na załatwienie ich spraw oraz zwiększeniem komfortu miejsc
świadczenia usług na ich rzecz.
Urzeczywistnienie powyższego stanu rzeczy będzie wymagać systematycznego wzmacniania
potencjału kadr lokalnej administracji samorządowej oraz zmiany sposobu jej funkcjonowania.
Dlatego też w ramach Strategii przewidziane zostały działania ukierunkowane na stałe
podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek
organizacyjnych. Ponadto planowane jest wprowadzenie motywacyjnego systemu
wynagradzania pracowników lokalnej administracji samorządowej opierającego się na
indywidualnej ocenie ich zaangażowania oraz efektów pracy. Jednocześnie planowane jest
wdrożenie mechanizmów usprawniających przepływ informacji oraz współpracę w ramach
lokalnej administracji samorządowej, co ma zwiększyć jej efektywności i skuteczność
w realizacji złożonych działań.
Osiągnięcie celów rozwojowych opisanych w Strategii warunkowane jest zarówno
skutecznością w pozyskiwaniu środków na ten cel, jak i ich racjonalnym gospodarowaniem.
Dlatego też w perspektywie najbliższej dekady podejmowane będą działania na rzecz
zwiększenia dochodów własnych gminy, jak i pozyskiwania środków zewnętrznych ze źródeł
krajowych i zagranicznych. Środki te będą wydatkowane zgodnie z wieloletnim planem
inwestycyjnym będącym odzwierciedleniem priorytetów określonych w Strategii.
W ramach lokalnej administracji samorządowej wdrożone zostaną mechanizmy oraz procedury
strategicznego zarzadzania rozwojem, których konsekwentne stosowanie będzie przyczyniać
się do zwiększania jakości i efektywności decyzji władz samorządowych oraz podejmowanych
na ich podstawie działań.

OCZEKIWANE EFEKTY
Zakłada się, że efektami działań podejmowanych w ramach Obszaru „Zarządzanie” będą
w szczególności:
•

Zwiększenie dostępności oraz standardu usług publicznych świadczonych na terenie
gminy;

•

Usprawnienie funkcjonowania
organizacyjnych;

•

Podniesienie poziomu kompetencji (w tym komunikacyjnych) pracowników Urzędu
Gminy;

•

Poprawa sytuacji finansowej gminy;

•

Stworzenie systemu planowania, wdrażania oraz monitorowania skuteczności działań
rozwojowych podejmowanych przez samorząd gminy.

Urzędu

Gminy

oraz

gminnych

jednostek
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TABELA 12. WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELU STRATEGICZNEGO DLA OBSZARU „ZARZĄDZANIE”
WSKAŹNIK

Liczba e-usług publicznych świadczonych przez
Urząd Gminy oraz gminne jednostki organizacyjne
Liczba modernizacji zwiększających dostępność
budynków publicznych dla osób o szczególnych
potrzebach
Odsetek mieszkańców pozytywnie oceniających
funkcjonowanie Urzędu Gminy oraz gminnych
jednostek organizacyjnych [%]
Odsetek pracowników Urzędu Gminy oraz gminnych
jednostek organizacyjnych, którzy uczestniczyli
w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje [%]
Zmiana wartości dochodów własnych gminy
w stosunku do roku poprzedniego [%]
Wartość pozyskanych przez gminę środków
zewnętrznych (ze źródeł krajowych i europejskich)
na finansowanie działań opisanych w Strategii [zł]
Odsetek kierunków działania Strategii
realizowanych poprzez dokumenty wykonawcze
sporządzone zgodnie z wytycznymi opisanymi w
ramach systemu realizacji [%]
Opracowanie własne

ŹRÓDŁO

CZĘSTOTLIWOŚĆ
POMIARU

corocznie

WARTOŚĆ
BAZOWA

(ROK)
2
(2021)

OCZEKIWANA
WARTOŚĆ
DOCELOWA

(2032)
24

(wartość
skumulowana
2022-2032)

UG

(wartości roczne
i skumulowane)

UG

(wartości roczne
i skumulowane)

UG

co dwa lata

48
(2021)

65

UG

corocznie

35
(2021)

45

UG

corocznie

100
(2021)

150

UG

corocznie
(wartości roczne
i skumulowane)

14 013
969,18

20 000 000

UG

co dwa lata

0
(2021)

100

corocznie

0
(2021)

(2021)

6

(wartość
skumulowana na
lata 2022-2032)

(2032)
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KIERUNKI DZIAŁANIA

1. Wysoka dostępność usług publicznych
1.1.

Zwiększanie dostępności oraz jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd
Gminy oraz gminne jednostki organizacyjne.

1.2.

Modernizacja budynków publicznych przyczyniająca się do poprawy komfortu obsługi
mieszkańców, zwiększenia poziomu bezpieczeństwa oraz dostępności dla osób ze
szczególnymi potrzebami.

1.3.

Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych pracowników Urzędu Gminy oraz
gminnych jednostek organizacyjnych.

2. Sprawnie funkcjonujący Urząd Gminy
2.1.

Usprawnienie przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu
Gminy.

2.2.

Doskonalenie metod koordynacji działań komórek organizacyjnych Urzędu Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych niezbędnej do efektywnej realizacji złożonych
i skomplikowanych zadań i projektów.

2.3.

Stworzenie systemu szkoleń pracowniczych, gwarantującego podnoszenie wiedzy
i kompetencji pracowników Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych.

2.4.

Stworzenie motywacyjnego systemu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych.

3. Racjonalna gospodarka finansowa
3.1.

Działania na rzecz zwiększenia dochodów budżetu gminy.

3.2.

Racjonalna polityka wydatkowa gminy, realizowana w oparciu o wieloletni plan
priorytetów inwestycyjnych.

3.3.

Aktywność w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych niezbędnych do
finansowania działań rozwojowych gminy.

4. Efektywne zarządzanie rozwojem
4.1.

Wdrożenie procedur wspierających procesy decyzyjne w Urzędzie Gminy
z wykorzystaniem danych gromadzonych i przetwarzanych w ramach systemu
informacji przestrzennej.
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4.2.

Stworzenie systemu dokumentów strategicznych wspierających realizację Strategii
Rozwoju Gminy.

4.3.

Stały monitoring i ocena postępów realizacji Strategii Rozwoju Gminy, w tym regularne
badanie opinii mieszkańców na temat jakości życia oraz skuteczności działań
podejmowanych przez samorząd gminny.
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VI.

MODEL

ORAZ USTALENIA

STRUKTURY
I

FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ

REKOMENDACJE

W

ZAKRESIE

GMINY

KSZTAŁTOWANIA

PCIM
POLITYKI

PRZESTRZENNEJ

VI.1. Paradygmaty działań wynikających z dokumentów nadrzędnych
Polityka przestrzenna określona w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz innych dokumentach gminy musi być zgodna z kierunkami określonymi
w: Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, w szczególności z 11 Celem
Zrównoważonego Rozwoju, Porozumieniu Paryskim, Nowej Karcie Lipskiej oraz Europejskim
Zielonym Ładzie.
Celem formułowanych polityk przestrzennych jest zapewnienie i podwyższenie jakości życia
w gminie. Formułowana polityka przestrzenna musi gwarantować zintegrowany rozwój
obszaru gminy, oparty o podejście lokalne, wielopoziomowe i partycypacyjne.
Podejście lokalne należy przyjąć jako nadrzędną zasadę dla wszystkich obszarów
i formułowanych polityk sektorowych.
Planowanie i projektowanie urbanistyczne powinno koncentrować się na uzyskaniu zwartych
przestrzeni, zróżnicowanych pod względem społecznym i gospodarczym, z dobrze rozwiniętą
infrastrukturą, czystym środowiskiem naturalnym. Działania te wymagają wysokiej jakości
kultury urbanistycznej (Baukultur1) stanowiącej podstawę zintegrowanego planowania
i projektowania zabudowy. Działania mające na celu rozwój lokalny muszą być projektowane
w adekwatnej skali przestrzennej. Wzmocnienia wymagają działania na poziomie sołectw, a
także na innych, bardziej kompleksowych poziomach, np. funkcjonalnym (obszar funkcjonalny
Myślenic).
Szczególną uwagę przy planowaniu polityki przestrzennej należy zwrócić na tworzenie
porównywalnych warunków życia na terenach wiejskich. Formułowane polityki przestrzenne
muszą umożliwiać wszystkim grupom społecznym, włącznie z grupami szczególnie wrażliwymi,
równy dostęp2 do podstawowych usług publicznych, takich jak edukacja, usługi społeczne,
opieka zdrowotna i kultura.

1

Baukultur zgodnie z deklaracją z Davos z 21 stycznia 2018 r. obejmuje każdą działalność człowieka zmieniającą
przestrzeń zbudowaną. Cała wspomniana przestrzeń, w tym cały zaprojektowany i zbudowany kapitał osadzony
w środowisku naturalnym i z nim związany, musi być rozumiany jako jeden podmiot. Baukultur obejmuje istniejące
budynki, wliczając zabytki i inne elementy dziedzictwa kulturowego, a także projekty i konstrukcje współczesnych
budynków, infrastrukturę, przestrzeń publiczną i krajobrazy. Wysokiej jakości Baukultur wymaga wyważenia
odpowiedniego balansu między kulturowymi, społecznymi, gospodarczymi, środowiskowymi i technicznymi
aspektami planowania, projektowania oraz budowy i adaptacyjnym powtórnym wykorzystywaniu dóbr w publicznym
interesie dla wspólnego dobra.
2 Dostępność rozumiana będzie z jednej strony poprzez zachowanie określonej odległości od obiektów infrastruktury
np. 1 200 m, a także szczególnie w odniesieniu do osób o szczególnych potrzebach jako możliwość przemieszczania
się bez konieczności pokonywania barier architektonicznych i przestrzennych.

47 | S t r o n a

Schemat 3. Sposób konstrukcji polityki przestrzennej

Opracowanie własne na podstawie Nowej karty Lipskiej

Rozwój wysokiej jakości środowiska zurbanizowanego dostępnego dla wszystkich
mieszkańców wymaga zaprojektowania systemu terenów rekreacyjnych. Planowana polityka
przestrzenna ma zmierzać do ochrony i odtwarzania zagrożonych ekosystemów i bytujących
w nich gatunków. Celem przeciwdziałania ekstremalnym zjawiskom pogodowym i ich skutkom
należy zaprojektować i wdrożyć system wysokiej jakości błękitno-zielonej infrastruktury,
a także rozwiązań opartych na przyrodzie w przestrzeni publicznej i projektach
architektoniczno-budowlanych.
Należy promować aktywne i niskoemisyjne formy mobilności i logistyki, w tym przejście na
transport pieszy, zbiorowy oraz rowerowy, tym samym zmierzając do zmniejszenia
zapotrzebowania na indywidualny transport samochodowy. Zmniejszenie zapotrzebowania
w zakresie transportu i mobilności wymaga tworzenia możliwie jak najbardziej zwartej
i zagęszczonej policentrycznej struktury osadniczej i jednocześnie wsparcia dla różnych
rodzajów zabudowy, w tym mieszkalnej, usługowej, komercyjnej, produkcyjnej i infrastruktury
transportowej.
Projektując politykę przestrzenną należy dążyć do zapewnienia dostępu mieszkańcom
do podstawowych usług publicznych i obiektów handlowych z podstawowymi artykułami,
w szczególności żywnościowymi, poprzez odpowiednie zaprojektowanie sieci usługowej,
dostępnej w zasięgu dojścia pieszego lub dojazdu rowerem.
VI.2. Przyjęte założenia określające potencjał rozwojowy
Zakłada się na potrzeby planowania działań rozwojowych stały przyrost mieszkańców gminy
Pcim, który do roku 2030 ukształtuje się na poziomie ponad 11,6 tys. mieszkańców (prognoza
demograficzna GUS). Przy planowaniu oferty inwestycyjnej gminy (tereny mieszkaniowe)
należy uwzględnić również stały przyrost osób pochodzących z innych gmin, co implikuje
konieczność pogłębienia badań w tym zakresie w oparciu o inne źródła danych. Zatem
w opracowanej na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
analizie chłonności terenów, należy zweryfikować przyjęte założenie w oparciu o inne źródła
informacji o liczbie mieszkańców.
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VI.3. Podstawowe zasady rozwoju przestrzennego
Przy sporządzaniu polityk przestrzennych wspierających rozwój obszaru gminy wymaga się:
1. uwzględnienia w procesie planowania obszaru funkcjonalnego miasta Myślenice,
z uwzględnieniem powiązań pomiędzy miastem a terenami gminy;
2. tworzenia policentrycznych struktur osadniczych o odpowiedniej zwartości i gęstości,
z optymalnymi połączeniami wewnątrz gminy, skracającymi odległości pomiędzy miejscem
zamieszkania, pracy, wypoczynku oraz lokalnego handlu i usług. Takie struktury powinny
minimalizować ruch i potrzeby w zakresie mobilności w obrębie i pomiędzy terenami
wiejskimi, zapobiegać niekontrolowanemu rozrostowi terenów zurbanizowanych
i zmniejszać natężenie ruchu ulicznego (indywidualnego transportu samochodowego);
3. objęcie ochroną terenów leśnych oraz terenów rolnych stanowiących kluczowy element
krajobrazu kulturowego gminy;
4. promowania błękitno-zielonej infrastruktury, zwiększanie bioróżnorodności na obszarach
zurbanizowanych i umożliwienie neutralnego dla klimatu, odpornego i zrównoważonego
środowiskowo rozwoju obszarów zurbanizowanych oraz uzyskanie lepszej jakości
środowiska;
5. przeznaczenia wystarczającej powierzchni terenów pod budownictwo mieszkaniowe
odpowiadające na zidentyfikowane potrzeby społeczne, bezpieczne, dostępne, dobrze
zaprojektowane, w celu stworzenia witalnych i zróżnicowanych społecznie sołectw,
w sposób pozwalający na uniknięcie spekulacji gruntami;
6. odpowiedniego rozłożenia podstawowych usług w przestrzeni gminy, co zapewni
wszystkim mieszkańcom dostęp do tych usług w zasięgu dojścia pieszego lub dojazdu za
pomocą urządzeń transportu osobistego (UTO) lub hulajnóg elektrycznych;
7. wskazania w polityce przestrzennej obszarów zdegradowanych i obszarów wymagających
podjęcia działań rewitalizacyjnych;
8. zaplanowania wielofunkcyjnych przestrzeni wiejskich (centra lokalne), promujących formy
produkcji i rodzaje działalności w ramach innowacyjnej, zielonej, kreatywnej i opartej na
usługach gospodarki oraz koncentracji aktywności społecznej i rekreacji;
9. powiązania ze sobą terenów zielonych i obszarów wodnych, jako warunek istotny do
osiągnięcia czystego i zdrowego środowiska życia, adaptacji do zmian klimatu i zachowania
i rozwoju bioróżnorodności na terenie gminy;
10. skonstruowania polityki, której celem będzie ochrona, odnowa i zabezpieczenie, ale także
udostępnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego gminy;
11. zapewnienia rozwiązań przestrzennych, które ograniczą skutki katastrof naturalnych, w tym
szczególnie powodzi zmniejszając liczbę osób nimi dotkniętych, tym samym znacząco
obniżając bezpośrednie straty ekonomiczne;
12. włączenia mieszkańców w proces projektowania na każdym jego etapie, poprzez
wykorzystanie
wszystkich
dostępnych
form
partycypacji:
informowania,
współdecydowania oraz współtworzenia.
VI.4. Struktura funkcjonalno-przestrzenna gminy
Przyjmuje się jako paradygmat policentryczny model rozwoju gminy, z tego powodu należy
w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy oraz innych dokumentach gminy
wskazać i promować wymiar lokalny rozwoju, a także planować usługi (zarówno komercyjne jak
i publiczne) w zasięgu dojścia pieszego lub dojazdu rowerem, hulajnogą UTO.
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Jako priorytet uznano uzupełnienie zabudowy w granicach wcześniej wyznaczonych do
urbanizacji, a także jej rozwój w sąsiedztwie centrów lokalnych.
Kluczowym wyzwaniem w kontekście roku 2032 będzie zorganizowanie spontanicznie dotąd
rozwijającego się ruchu turystycznego, szczególnie w sąsiedztwie schroniska PTTK na
Kudłaczach poprzez wyznaczenie tras dojścia oraz parkingów zaporowych. Ważnym
elementem działań powinno być wypracowanie wspólnie z gminą Myślenice oferty turystycznej
w sąsiedztwie Góry Chełm oraz rozwój turystyki kwalifikowanej w oparciu o tradycje Górali
Kliszczackich.
Ważnym elementem działań będzie wsparcie rozwoju turystyki zarówno w wymiarze
instytucjonalnym – powołanie lokalnej organizacji turystycznej (LOT) jak i inwestycyjnym
(budowa infrastruktury turystycznej tj. parkingi, wiaty).
Osią rozwoju gminy stać się ma rzeka Raba, dotąd postrzegana jako bariera przestrzenna
i źródło zagrożenia powodziowego. W jej sąsiedztwie zakłada się lokalizacje terenów
rekreacyjno-sportowych, terenów zieleni urządzonej oraz ciągów pieszych i rowerowych, np.
VeloRaba.
Wzdłuż Raby przebiega droga ekspresowa łącząca gminę z Myślenicami i Krakowem.
W miejscowości Pcim i Stróża zaplanowano węzły integracyjne, których celem będzie
zapewnienie sprawnej przesiadki z roweru, samochodu na komunikację publiczną.
Założono, że w przypadku budowy linii kolejowej z Krakowa do Myślenic, transport publiczny
w gminie ukierunkowany zostanie na dowóz mieszkańców do przystanku kolejowego.
Istotnym zadaniem będzie wyznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy obszarów wymagających ochrony przed zabudową w tym obszarów
wymagających ochrony krajobrazu.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy należy stworzyć
zapisy umożliwiające harmonijne przejście pomiędzy obszarami zurbanizowanymi a otwartymi,
zapewnienie korytarzy migracyjnych dla zwierząt oraz ciągów pieszych dla turystów. Z uwagi
na charakter gminy należy wprowadzić zapis do Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego o zakazie budowy obiektów zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej.
Zakłada się lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej przede wszystkim na terenach
posiadających potencjał do wykształcenia przestrzeni zurbanizowanych, przez co rozumiemy
istnienie infrastruktury społecznej, technicznej i transportowej, a także terenów rekreacyjnych.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy należy określić
obszary, które pełnić będą funkcję rekreacyjne oraz zaplanować ich powiązanie z terenami
mieszkaniowymi siecią ciągów pieszych i rowerowych.
Sieć transportowa gminy (ciągi piesze i rowerowe, a także sieć przystanków komunikacji
publicznej) powinna być w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy
zaprojektowana w taki sposób, by możliwe było osiągnięcie podstawowych celów podróży
(infrastruktura publiczna, podstawowe usługi i handel) bez konieczności przemieszczania się
samochodem, a równocześnie skoordynowana z Planem Zrównoważonej Mobilności dla obszaru
funkcjonalnego Myślenic.
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STRATEGIA ROZWOJU
GMINY PCIM
Struktura funkcjonalno-przestrzenna

granice gminy
granice sołectw
rzeka Raba
wezły integrujące
drogi
ekspresowa
glowna
zbiorcza
lokalna
główne powiązania wschód-zachód
centra miejscowości

obszary koncentracji działalności usługowej
obszar koncentracji dzialalnosci gospodarczej
obszary wymagające ochrony przed zabudową
w tym: obszary wymagające ochrony krajobrazu
(ostateczny przebieg do ustalenia
w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego)
Obszary Natura 2000
tereny wskazane do urbanizacji
(orientacyjnie ) w istniejących
dokumentach planistycznych
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VI.5. Implementacja polityk zapisanych w kluczowych obszarach rozwoju gminy do Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz innych
dokumentów gminy
W Strategii wskazano szereg kierunków działań, mających wpływ na przestrzeń gminy.
Podejmowane działania wymagają by przenieść wskazane rozwiązania do Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i innych adekwatnych
dokumentów kształtujących polityki przestrzenne, precyzując politykę przestrzenną gminy.
Aktywna i zintegrowana społeczność lokalna
Brak kierunków o charakterze przestrzennym.
Gmina dobrego życia
W ramach obszaru zatytułowanego: Gmina dobrego życia, wskazano sześć celów strategicznych
o charakterze przestrzennym. W związku z czym w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy i innych adekwatnych dokumentach kształtujących
polityki przestrzenne gminy należy:
1. wskazać sieć obiektów infrastruktury publicznej (obiekty kultury, infrastruktury
sportowej i rekreacyjnej, tj. boiska, siłownie, place zabaw, placówki podstawowej opieki
zdrowotnej, przedszkola, szkoły podstawowe) oraz zaplanować ich powiązanie
z terenami mieszkaniowymi siecią ciągów pieszych i rowerowych w 1 200 metrowej
ekwidystancie;
2. uwzględnić lokalizację planowanego skansenu gromadzącego obiekty związane
z kulturą, tradycją i historią Górali Kliszczackich;
3. wskazać obszary wymagające poprawy dostępu do usług teleinformatycznych
i stworzyć zapisy umożliwiające lokalizację na tych terenach stacji bazowych telefonii
komórkowej, z uwzględnieniem konieczności ochrony krajobrazu;
4. wskazać lokalizację obiektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju sieci wodnokanalizacyjnej, gazowej oraz szerokopasmowego Internetu;
5. wskazać obszary wymagające reelektryfikacji;
6. wskazać tereny na których prowadzone będą inwestycje związane z rozbudową
gminnego zasobu mieszkaniowego;
7. wskazać obszary przestrzeni publicznych wymagające podjęcia działań animacyjnych
oraz przeznaczone do rozwoju oraz zaplanować ich powiązanie z terenami
mieszkaniowymi siecią ciągów pieszych i rowerowych w 1 200 metrowej ekwidystancie;
8. wskazać obszary rewitalizacji oraz kluczowe obiekty dziedzictwa materialnego gminy
oraz zaplanować ich powiązanie z terenami mieszkaniowymi siecią ciągów pieszych
i rowerowych w 1 200 metrowej ekwidystancie.
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STRATEGIA ROZWOJU
GMINY PCIM
Gmina dobrego życia

Cel I.1. Gmina w której chce się być - place zabaw

Cel I.1. Gmina w której chce się być - obiekty sportowe

granica gminy
granica sołectwa
obiekty sportowe
Biblioteki
podstawowa opieka zdrowotna
place zabaw

Strefa dojścia do obiektu
400-800 m
800-1200 m

Cel I.3. Gmina troszcząca się o zdrowie mieszkańców - POZ

Cel I.5. Dobre warunki do rozwoju oraz propagowania lokalnej kultury i tradycji
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STRATEGIA ROZWOJU
GMINY PCIM
Gmina dobrego życia
granica gminy
granice sołectw
rzeka Raba
rzeki i strumienie
drogi

ekspresowa
glowna
zbiorcza
lokalna

Cel II.1.
obszary przestrzeni publicznych
wymagające podjęcia działań animacyjnych

Cel II.1. Gmina, w której chce się być

Cel II.5. Dobre warunki do rozwoju oraz propagowania
lokalnej kultury i tradycji

przestrzenie publiczne
wskazane do rozwoju
Cel II.5.
lokalizacje skansenu obiektów
kultury Górali Kliszczackich
kluczowe obiekty
dziedzictwa materialnego gminy
Strefa "E"ochrony ekspozycji

punkty widokowe
otwarcia widokowe
obszar rewitalizacji
Cel II.6.
obszar zagrożenia powodzią - niski 0,2%
obszar zagrożenia powodzią - średni 1%
obszar zagrożenia powodzią - wysoki 10%
suchy zbiornik przeciwpowodziowy wg ISOK
oczyszczalnia ścieków
obszary do objęcia
kanalizacją sanitarną w I etapie
obszary o słabym dostępie
do szerokopasmowego internetu

Cel II.6. Dobrze rozwinięta infrastruktura komunalna

Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych
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Czyste środowisko i racjonalne gospodarowane zasoby
W ramach obszaru zatytułowanego Czyste środowisko i racjonalne gospodarowane zasoby,
wskazano cztery cele strategiczne o charakterze przestrzennym. W związku z czym
w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i innych
adekwatnych dokumentach kształtujących polityki przestrzenne należy:
przewidzieć rezerwę pod budowę oczyszczalni ścieków lub zapewnić transport ścieków
do oczyszczalni w Myślenicach;
2. wskazać Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz zaplanować jego
powiązanie z terenami mieszkaniowymi;
3. wskazać obszar rozwoju kanalizacji sanitarnej (aglomeracji kanalizacyjnej);
4. wskazać odcinki drogi ekspresowej wymagające ekranowania z uwagi na uciążliwy hałas
będący efektem intensywnego ruchu samochodowego;
5. wskazać obszary osuwisk oraz obszarów zagrożonych ruchami masowymi oraz o ile
pozwalają na to warunki geotechniczne zaplanować wykorzystanie tych terenów jako
terenów zieleni;
6. wskazać obszary zieleni urządzonej oraz zaplanować ich powiązanie z terenami
mieszkaniowymi siecią ciągów pieszych i rowerowych w 1200 metrowej ekwidystancie;
7. wskazać tereny potencjalnej lokalizacji dużych instalacji OZE;
8. zaprojektować błękitno-zieloną infrastrukturę oraz jej powiązania z terenami
mieszkaniowymi, z uwzględnieniem zapisów Strategii;
9. wskazać obszary zagrożone podtopieniami lub obszary narażone na niebezpieczeństwo
powodzi oraz ograniczyć rozwój i charakter zabudowy jeśli wpływ uszczelniania
poszczególnych zlewni może stać się przyczyną podtapiania terenów poniżej lub powyżej
terenu rozwojowego;
10. zaprojektować
otoczenie
planowanych
zbiorników
przeciwpowodziowych,
z uwzględnieniem jeśli będzie to możliwe ich rekreacyjnego wykorzystania;
11. opracować politykę przestrzenną zwiększającą naturalną retencję wód poprzez
m.in. wskazanie obszarów o różnym poziomie wskaźnika powierzchni biologicznie
czynnej i retencjonującej, wprowadzenie zakazu pełnego uszczelniania gruntów, nakazie
budowy małych zbiorników retencyjnych, wprowadzenie mikroretencji;
12. wskazać obszary wymagające ochrony przed zabudową w tym: obszary wymagające
ochrony krajobrazu.
1.
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STRATEGIA ROZWOJU
GMINY PCIM
Czyste środowisko i racjonalne
gospodarowane zasoby
granica gminy
granica sołectw
drogi
ekspresowa
glowna
zbiorcza
rzeka Raba
rzeki
pozostałe cieki
Cel III.1.
pomniki przyrody

korytarze ekologiczne

Cel III.1. Skutecznie chronione oraz racjonalnie gospodarowane walory
środowiskowe

Cel III.2. Czyste i zdrowe powietrze
Cel III.3. Dobry klimat akustyczny

obszary Natura 2000
otulina rezerwatu przyrodniczego
Las Gościbia
rezerwat przyrody Las Gościbia
osuwiska
lasy ochronne
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
- planowany
lasy wg bazy BDOT10k
Cel III.2.
czujniki powietrza - airly
obszar lokalizacji dużych obiektów OZE
odcinki drogi ekspresowej S7
wymagające ekranowania
Cel III.4
obszar zagrożenia powodzią - niskie 0,2%
obszar zagrożenia powodzią - średnie 1%
obszar zagrożenia powodzią - wysokie 10%
Suchy zbiornik wg ISOK
Lasy ochronne:
glebochronne
wodochronne

Cel III.4. Racjonalna gospodarka wodna

obszary do objęcia kanalizacją sanitarną
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Efektywny, bezpieczny oraz zintegrowany system komunikacyjny
W ramach obszaru zatytułowanego: Efektywny, bezpieczny oraz zintegrowany system
komunikacyjny, wskazano trzy cele strategiczne o charakterze przestrzennym. W związku
z czym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i innych
adekwatnych dokumentach kształtujących polityki przestrzenne należy:
1. traktować autobus/bus jako główną oś systemu transportu publicznego gminy kluczowy element wysokosprawnej komunikacji publicznej;
2. zaplanować linie dowozową do projektowanej kolei łączącej Kraków z Myślenicami;
3. wskazać sieć przystanków autobusowych wraz z węzłami integracyjnymi oraz
parkingami w systemach Park & Ride, zaplanować w ich otoczeniu wielofunkcyjną
zabudowę o wyższej intensywności, umożliwiającą lokowanie obiektów usługowych,
oraz zaplanować ich powiązanie z terenami mieszkaniowymi siecią ciągów pieszych
i rowerowych w 800 metrowej ekwidystancie;
4. uwzględnić w sieci ciągów pieszych i rowerowych miejsca przekroczenia linii rzek
i strumieni;
5. określić standardy wyposażenia przystanków autobusowych;
6. wskazać przebieg kluczowych planowanych inwestycji komunikacyjnych oraz
zaprojektować miejsca bezkolizyjnych przejść pieszych i rowerowych oraz zaplanować
ich powiązanie z siecią ciągów pieszych i rowerowych;
7. wskazać obszary bezpiecznego dojścia do szkół oraz określić standardy projektowe dla
rozwiązań komunikacyjnych w tym obszarze (np.: strefy Kiss & Ride, wydzielone ciągi
piesze i rowerowe, rozwiązania z zakresu organizacji ruchu);
8. zaprojektować system dróg pieszych, pieszo-rowerowych, rowerowych oraz tras
rowerowych, który powinien być dostępny dla jak największej grupy mieszkańców;
9. zaprojektować system szlaków turystycznych łączących kluczowe obiekty dziedzictwa
materialnego, obszary przyrodnicze oraz tereny atrakcyjne krajobrazowo powiązanych
z siecią komunikacji publicznej oraz systemem parkingów Park & Ride oraz Bike & Ride;
10. wskazać kluczowe dla rozwoju gminy drogi lokalne, możliwe do realizacji
w perspektywie 10 lat;
11. na etapie tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności dla obszaru funkcjonalnego Myślenic
należy zaprojektować rozwój i optymalizację sieci dróg i komunikacji publicznej,
a następnie zadbać o skoordynowanie zapisów z zapisami Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

57 | S t r o n a

STRATEGIA ROZWOJU
GMINY PCIM
Efektywny, bezpieczny oraz zintegrowany
system komunikacyjny

granica gminy
granice sołectw
lasy wg bazy BDOT10k
drogi
ekspresowa
główna
zbiorcza

wezły integrujące
parkingi Park & Ride
linie autobusowe
przystanki autobusowe
linie autobusowe dalekobieżne
strefa dojścia do przystanków
200-400 m
401-800 m

Cel IV.3. Zintegrowane elementy gminnego systemu transportowego
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STRATEGIA ROZWOJU
GMINY PCIM
Efektywny, bezpieczny oraz
zintegrowany system komunikacyjny

granica gminy
granica sołectw
rzeka Raba
drogi

ekspresowa
glowna
zbiorcza
lokalna

Cel IV.1.

szkoły
strefa bezpiecznego dojścia do szkoły
droga do przebudowy
z preferencją dla ruchu pieszego
Ścieżki rowerowe

VELO Małopolska
lokalne

Cel IV.1. Bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego
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Rozwój gospodarczy czerpiący z lokalnych potencjałów gminy
W ramach obszaru Ekonomia, wskazano dwa cele strategiczne o charakterze przestrzennym.
W związku z czym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
należy:
1. wyznaczyć obszar koncentracji działalności gospodarczej oraz wskazać jego obsługę
połączeniami drogowymi, pieszymi i rowerowymi (m.in. dojścia piesze od powstających
węzłów integracyjnych do obiektów zlokalizowanych w obszarze);
2. wskazać obszar koncentracji działalności sportowo-rekreacyjnej, a także wskazać sieć
ciągów pieszych i rowerowych umożliwiających najszybsze dotarcie do tych obiektów
z odległości 1 200 m;
3. na terenach koncentracji działalności gospodarczej wprowadzić zapisy i rozwiązania
eliminujące możliwość działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów;
4. wyznaczyć sieć Lokalnych Centrów Usługowych, wokół których należy koncentrować
lokalizację podstawowych usług, a także wskazać sieć ciągów pieszych i rowerowych
umożliwiających najszybsze dotarcie do tych obiektów z odległości 800 m;
5. wyznaczyć sieć usług publicznych oraz zaplanować ich powiązanie z terenami
mieszkaniowymi siecią ciągów pieszych i rowerowych w 1 200 metrowej ekwidystancie.
Efektywnie zarządzana gmina
Brak kierunków o charakterze przestrzennym.
.
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STRATEGIA ROZWOJU
GMINY PCIM
Rozwój gospodarczy czerpiący
z lokalnych potencjałów gminy

granice gminy
granice sołectw
Raba
lasy wg bazy BDOT
drogi
ekspresowa
główna
zbiorcza
wezły integrujace
parkingi Park & Ride
kluczowe powiązania wschód-zachód
Cel V.1. i V.2.
schronisko turystyczne
wieże widokowe
lokalizacje skansenu obiektów
kultury Górali Kliszczackich
szlaki turystyczne
centra miejscowości
obszary koncentracji działalności usługowej
obszar koncentracji działalności gospodarczej
obszary inwestycyjne
wg dokumentów planistycznych
wyciągi (gmina Myślenice)
stok narciarski (gmina Myślenice)
Ścieżki i trasy rowerowe
VELO Małopolska
ścieżki lokalne
trasy rowerowe
Cel V.1. Korzystne warunki do rozwoju gospodarczego
Cel V.2. Turystyka jako istotna gałąź lokalnej gospodarki
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VII. OBSZARY STRATEGICZNEJ INTERWENCJI
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
obszarami strategicznej interwencji (OSI) są określone w strategii rozwoju obszary
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
których jest kierowana interwencja publiczna łącząca inwestycje, w szczególności gospodarcze,
infrastrukturalne lub w zasoby ludzkie, finansowane z różnych źródeł lub rozwiązania
regulacyjne.
W Strategii wskazane zostały dwa typy OSI:

VII.1. OSI regionalne
W strategii rozwoju gminy obligatoryjnie uwzględnia się OSI określone w strategii rozwoju
województwa wraz z zakresem planowanych względem nich działań. Obowiązek ten dotyczy
rzecz jasna wyłącznie tych spośród OSI, w skład których zaliczona została dana gmina.
W uchwalonej 17 grudnia 2020 r. Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”
zidentyfikowano OSI – Obszary prawnie chronione, które w przypadku Pcimia obejmuje obszar
Natura 2000 Raba z Mszanką PLH120093, gdzie zlokalizowane są prawne formy ochrony
przyrody – Specjalne Obszary Ochrony Natura 2000. W strategii regionalnej nie sprecyzowano
planowanych działań na tym obszarze.
Zakres interwencji publicznej planowanej do realizacji w ramach OSI wyznaczają
w szczególności poniższe kierunki działania Strategii Rozwoju Gminy Pcim na lata 2022-2032:
•
•

Skutecznie chronione oraz racjonalnie gospodarowane walory środowiskowe;
Czyste i zdrowe powietrze.

Podejmowane interwencje wymagają by w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy:
•

wskazać dokładną lokalizację Obszarów Ochrony Natura 2000;

•

wyłączyć wskazane obszary z zabudowy lub ograniczyć negatywne oddziaływanie
istniejącej zabudowy na środowisko.

VII.2. OSI lokalne
W trakcie prac nad Strategią Rozwoju Gminy Pcim na lata 2022-2032, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (art. 10e ust. 2 pkt 7) zidentyfikowane zostały OSI lokalne
kluczowe dla dalszego rozwoju gminy, do których zaliczono:

VII.2.1. Obszary rewitalizacji wskazane na podstawie ustawy o rewitalizacji
Obszar strategicznej interwencji obejmuje obszar rewitalizacji wyznaczony na podstawie
uchwały Nr XV/132/2020 Rady Gminy Pcim z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały
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Nr XXX/172/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Pcim.
Zakres interwencji publicznej planowanej do realizacji w ramach OSI wyznaczają
w szczególności poniższe kierunki działania Strategii Rozwoju Gminy Pcim na lata 2022-2032:
•

Zaangażowani w życie gminy mieszkańcy;

•

Gmina, w której chce się być.

Podejmowane interwencje wymagają by w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy i innych adekwatnych dokumentach kształtujących polityki przestrzenne
gminy wskazać dokładną lokalizację wyznaczonych obszarów.

VII.2.2. Obszary koncentracji działalności gospodarczej
Obszar strategicznej interwencji obejmuje obszar koncentracji działalności gospodarczej
w Pcimiu.
Zakres interwencji publicznej planowanej do realizacji w ramach OSI wyznaczają
w szczególności poniższe kierunki działania Strategii Rozwoju Gminy Pcim na lata 2022-2032:
•

Korzystne warunki dla rozwoju gospodarczego;

•

Turystyka jako istotna gałąź lokalnej gospodarki;

•

Racjonalna gospodarka wodna;

•

Czyste i zdrowe powietrze.

Podejmowane działania wymagają by w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy i innych adekwatnych dokumentach kształtujących polityki przestrzenne
gminy:
•

wskazać dokładną lokalizację wyznaczonego obszaru;

•

precyzyjnie określić preferowany typ działalności gospodarczej;

•

zakazać pełnego uszczelnienia terenów i nakazać stosowanie małej retencji
i mikroretencji;

•

dopuścić realizację instalacji fotowoltaicznych tylko na dachach budynków.

VII.2.3. Obszary wymagające ochrony przed zabudową w tym obszary wymagające ochrony
krajobrazu
Obszar strategicznej interwencji obejmuje obszary wymagające ochrony przed zabudową
w tym obszary wymagające ochrony krajobrazu.
Zakres interwencji publicznej planowanej do realizacji w ramach OSI wyznacza w szczególności
kierunek działania Strategii Rozwoju Gminy Pcim na lata 2022-2032 pod nazwą Skutecznie
chronione oraz racjonalnie gospodarowane walory środowiskowe.
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Podejmowane działania wymagają by w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy i innych adekwatnych dokumentach kształtujących polityki przestrzenne
gminy:
•

wskazać dokładną lokalizację wyznaczonego obszaru;

•

jeśli jest to konieczne podzielić obszar na podobszary;

•

wskazać krajobrazy występujące na wyznaczonym obszarze, w tym lokalizację
krajobrazów priorytetowych;

•

wskazać preferowane lokalne
wyznaczonych krajobrazów;

•

określić zakazy i nakazy w odniesieniu do elementów małej architektury, ogrodzeń,
szyldów i reklam, infrastruktury telekomunikacyjnej;

•

wskazać obszary wymagające przekształceń, integracji, rekompozycji, modernizacji.

formy architektoniczne

zabudowy w

obrębie
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STRATEGIA ROZWOJU
GMINY PCIM
Obszary strategicznej interwencji

granica gminy
granica sołectw
Raba
drogi
ekspresowa
glowna
zbiorcza
lokalna

OSI regionalne
obszary Natura 2000

OSI lokalne
obszar rewitalizacji
obszar koncentracji
dzialalnosci gospodarczej
obszar chronionego krajobrazu

Obszary strategicznej interwencji
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VIII. SYSTEM REALIZACJI STRATEGII
Zasadniczym zadaniem systemu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Pcim na lata 2022-2032 jest
stworzenie warunków wspierających efektywne oraz skuteczne osiąganie celów rozwojowych
wyznaczonych w tym dokumencie. Stąd też pojawia się konieczność wyposażenia Strategii
w instrumenty oraz procedury służące zarówno podejmowaniu inicjatyw wdrażających jej
zapisy, jak i stałemu, usystematyzowanemu i obiektywnemu monitorowaniu oraz ocenie ich
skuteczności. Dlatego też w systemie realizacji określone zostały: zakres kompetencji oraz
odpowiedzialności podmiotów uczestniczących w realizacji Strategii, zestaw wykorzystywanych
w tym zakresie instrumentów oraz zasady przeprowadzania oceny skuteczności działań
podejmowanych na rzecz jej wdrożenia.
Zasady wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Pcim na lata 2022-2032
Strategia Rozwoju Gminy Pcim na lata 2022-2032 realizowana będzie z poszanowaniem
następujących zasad:
•

partnerstwa – zgodnie z którą w realizację celów rozwojowych gminy Pcim
zaangażowane zostanie szerokie grono podmiotów publicznych i niepublicznych oraz
mieszkańców, zaś współpraca w tym zakresie będzie opierać się na wzajemnym
zaufaniu, zrozumieniu oraz dialogu;

•

rozwoju społecznie odpowiedzialnego – zgodnie z którą beneficjentami procesów
rozwojowych zachodzących w gminie będą wszyscy jej mieszkańcy;

•

zrównoważonego rozwoju - zakładającej, że procesy rozwojowe generowane
w związku z wdrażaniem Strategii, będą przebiegać z zachowaniem równowagi
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, dzięki czemu
realne stanie się zagwarantowanie możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb
obecnego oraz przyszłych pokoleń;

•

spójności - zakładającej zgodność Strategii z dokumentami strategiczno-programowymi
wyższego rzędu, w szczególności ze Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”.

Podmioty zaangażowane we wdrażanie Strategii Rozwoju Gminy Pcim na lata 2022-2032
Samorząd Gminy Pcim
Kluczową rolę w procesie wdrażania Strategii odgrywać będzie Samorząd Gminy Pcim, co
będzie odbywać się zarówno poprzez realizację samodzielnie lub wspólnie z partnerami działań
przyczyniających się bezpośrednio do realizacji celów opisanych w tym dokumencie, jak
również poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie tych działań,
motywowanie partnerów Strategii do angażowania się w realizację jej celów, koordynację
współpracy w wymiarze ponadlokalnym czy też poprzez rzecznictwo zorientowane na
lokowanie w gminie prywatnych i publicznych inwestycji przyczyniających się do jej dalszego
rozwoju.
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Wiodąca rola w tym zakresie przypisana jest Wójtowi Gminy Pcim, jako organowi
wykonawczemu samorządu, który wspierany będzie w szczególności przez sekretarza gminy,
Urząd Gminy, gminne jednostki organizacyjne oraz spółki komunalne.
Z kolei Rada Gminy powadzić będzie nadzór i kontrolę nad działaniami Wójta związanymi
z realizacją Strategii, co będzie odbywać się w szczególności poprzez rozpatrywanie
sprawozdania z wykonania budżetu i podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub
nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, rozpatrywanie raportu o stanie gminy i podejmowanie
uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu czy też
formułowanie przez radnych zapytań i interpelacji, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym.
Komitet Koordynujący Wdrażanie Strategii Rozwoju Gminy Pcim na lata 2022-2032
Komitet Koordynujący Wdrażanie Strategii Rozwoju Gminy Pcim na lata 2022-2032 stanowić
będzie organ opiniodawczo-doradczy Wójta w zakresie działań związanych z realizacją oraz
monitorowaniem celów strategicznych określonych w tym dokumencie. W jego skład wejdą w
szczególności przedstawiciele lokalnej administracji samorządowej, Rady Gminy, mieszkańców,
przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz innych partnerów Strategii. Skład,
szczegółowe kompetencje oraz zasady funkcjonowania Komitetu określone zostaną
zarządzeniem Wójta Gminy Pcim.
Jednocześnie w celu zapewnienia sprawnej realizacji Strategii dopuszcza się możliwość
powoływania przez Wójta zespołów zadaniowych.
Wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych względem Strategii Rozwoju Gminy
Pcim na lata 2022-2032
Operacjonalizacji Strategii służyć będzie zintegrowany, hierarchiczny oraz spójny pod względem
metodycznym pakiet dokumentów (programów i planów) wykonawczych oraz instrumentów
wdrożeniowych. Mając na uwadze pożądane cechy tego systemu, każdy spośród tworzących
go dokumentów musi:
1. posiadać zbliżoną strukturę, na którą będą składać się co najmniej3:
•
•
•
•
•
•

wnioski z istniejącej diagnozy lub diagnoza strategiczna,
cele oraz niezbędne do ich realizacji działania,
opis spodziewanych efektów interwencji,
system wskaźników,
potencjalne źródła finansowania,
zasady prowadzenia monitoringu i ewaluacji.

2. być spójny z celami określonymi w Strategii;
3. określać realizowane przez siebie kierunki działania wynikające ze Strategii, a także
uszczegóławiać ich zakres nadając im tym samym operacyjny charakter;

3

Zmiana struktury dokumentu dopuszczalna jest wyłącznie w sytuacji, gdy wynika to z przepisów prawa lub ze
specyfiki obszaru (zakresu tematycznego), do którego odnosi się interwencja w nim opisana.
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4. identyfikować (tam gdzie to możliwe i uzasadnione) wymiar przestrzenny planowanych
działań, ze szczególnym uwzględnieniem zidentyfikowanych w Strategii OSI;
5. wskazywać (jeśli jest to możliwe) projekty (zarówno o charakterze inwestycyjnym,
jak i nieinwestycyjnym) niezbędne do realizacji celów w nim opisanych;
6. wskazywać podmiot (wydział urzędu, gminną jednostkę organizacyjną, spółkę
komunalną itp.) odpowiedzialny za jego realizację;
7. posiadać horyzont czasowy niewykraczający poza okres, na który uchwalona została
Strategia (z wyjątkiem sytuacji, w których konieczność wyznaczenia dłuższego
horyzontu czasowego wynika z przepisów prawa lub ze specyfiki obszaru zakresu
tematycznego, do którego odnosi się interwencja opisana w dokumencie);
8. realizować zasadę partnerstwa i współpracy poprzez zapewnienie udziału partnerom
Strategii w jego przygotowaniu, realizacji i monitorowaniu.
Ze względu na ramowy charakter niniejszych wytycznych przewiduje się możliwość
opracowania specjalnej procedury służącej ich uszczegółowieniu.
Niniejsze wytyczne znajdą zastosowanie w szczególności w odniesieniu do dokumentów
opracowanych po uchwaleniu przez Radę Gminy Strategii. W przypadku dokumentów
przyjętych wcześniej przeprowadzona zostanie analiza stopnia ich zgodności z wytycznymi.
Jej wynikiem będzie określenie zasadności oraz wymaganego zakresu zmian i modyfikacji
niezbędnych do wprowadzenia w celu uzyskania spójności ze Strategią. Zmiany w tych
dokumentach wprowadzane będą stopniowo, zaś przyjęcie Strategii nie powoduje obowiązku
ich natychmiastowej aktualizacji.
W celu realizacji Strategii, w tym zwłaszcza działań (projektów, przedsięwzięć, inicjatyw)
wymagających zawiązywania partnerstw zarówno z podmiotami sektora publicznego, jak
i prywatnego, Samorząd Gminy wyraża gotowość do korzystania z innych instrumentów
polityki rozwoju, w tym zwłaszcza:
• strategii rozwoju ponadlokalnego (o której mowa w przepisach ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym),
•

innych instrumentów terytorialnych (o których mowa w tzw. rozporządzeniu ogólnym na
lata 2021-2027) oraz

•

porozumienia terytorialnego (o którym mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju).

Monitoring i ewaluacja Strategii Rozwoju Gminy Pcim na lata 2022-2032
Przebieg wdrażania Strategii będzie monitorowany zgodnie z procedurą przewidzianą dla
sporządzenia raportu o stanie gminy. Przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym zobowiązują wójta do przedstawiania organowi stanowiącemu najpóźniej w terminie
31 maja każdego roku raportu będącego podsumowaniem jego działalności w roku poprzednim,
obejmującego w szczególności realizację polityk, programów, strategii oraz uchwał rady.
Mając na uwadze powyższe wymogi, jak również dążąc do pełnego zilustrowania postępów we
wdrażaniu Strategii oraz dynamiki zmian zachodzących w Pcimiu wskutek tego procesu, opis
sytuacji społecznej, gospodarczej, środowiskowej i przestrzennej gminy zamieszczany
w raporcie będzie każdorazowo odnosił się nie tylko do roku poprzedniego, ale również (tam
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gdzie będzie to możliwe, m.in. ze względu na dostępność danych) będzie uwzględniał co
najmniej trzyletnią perspektywę.
Raport o stanie gminy będzie przedstawiany Radzie Gminy w trakcie tej samej sesji, co
sprawozdanie z wykonania budżetu w roku ubiegłym. Dzięki temu radni oraz mieszkańcy
uzyskają kompletną informację dotyczącą interwencji publicznej realizowanej w oparciu
o zapisy Strategii, która będzie odnosić się do jej wymiaru rzeczowego i finansowego.
Strategia poddawana będzie również procedurze ewaluacji, rozumianej jako systematyczna
i obiektywna ocena zawartych w niej założeń, procesu jej realizacji oraz uzyskiwanych
rezultatów, pod względem stosowności, skuteczności, trwałości, efektywności i użyteczności
podjętych działań. Tym samym ewaluacja będzie dostarczać rzetelnych i przydatnych informacji
o Strategii oraz przebiegu jej wdrażania, wspierając w ten sposób proces decyzyjny oraz
współdziałanie wszystkich podmiotów zaangażowanych w jej realizację. Ewaluacja realizowana
będzie przez niezależny podmiot zewnętrzny, zaś zebrane w jej wyniku wnioski, zalecenia
i rekomendacje publikowane będą w formie ogólnodostępnego raportu.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
projekt Strategii został poddany uprzedniej ocenie trafności, przewidywanej skuteczności
i efektywności jej realizacji.
Na kolejnych etapach wdrażania Strategii planuje się przeprowadzenie:
•

ewaluacji mid-term, obejmującej połowę okresu obowiązywania Strategii. Jej celem
będzie udzielenie odpowiedzi na pytania czy i w jakim zakresie Strategia jest realizowana
oraz jakie są jej efekty krótko- i średnioterminowe;

•

ewaluacji ex-post, planowanej po zakończeniu wdrażania Strategii, koncentrującej się
na ocenie stopnia realizacji założonych w niej celów, skuteczności wykorzystywanych
na potrzeby ich osiągania instrumentów i mechanizmów oraz identyfikacji efektów
długookresowych interwencji publicznej realizowanej na podstawie jej zapisów.
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IX. RAMY FINANSOWE I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Precyzyjne określenie wysokości środków finansowych na realizację Strategii Rozwoju Gminy
Pcim na lata 2022-2032 w perspektywie najbliższej dekady jest zadaniem trudnym, zarówno
z powodu kompleksowego charakteru opisanych w tym dokumencie działań, jak również ze
względu na wielość podmiotów, których aktywności będą przyczyniać się do osiągania
założonych celów strategicznych. Doprecyzowanie wartości środków przeznaczanych na ten
cel następować będzie na kolejnych etapach operacjonalizacji Strategii, w tym zwłaszcza
w trakcie tworzenia dokumentów wobec niej wykonawczych oraz wynikających z nich
konkretnych zadań inwestycyjnych.
W kontekście realizacji Strategii kluczowego znaczenia nabiera proces tworzenia planów
finansowych gminy. Zapisy Strategii odnoszące się do poszczególnych działań będą stanowić
wskazówkę dla opracowania kolejnych rocznych budżetów oraz wieloletniej prognozy
finansowej Pcimia. W ten sposób stworzony zostanie mechanizm wiążący kierunkowe zapisy
Strategii z wydatkami budżetu gminy, tak aby planowane do realizacji inwestycje stanowiły
odzwierciedlenie celów strategicznych przyjętych w perspektywie 2032 roku.
Do finansowania zadań wynikających ze Strategii wykorzystany zostanie również potencjał
spółek, w których udziały posiada Samorząd Gminy Pcim.
Realizacja części działań ujętych w Strategii będzie wymagała pozyskania środków
zewnętrznych, w tym zwłaszcza pochodzących z budżetów Państwa, Samorządu Województwa
Małopolskiego oraz Unii Europejskiej. Wdrożenie projektów wpisujących się w cele Strategii
będzie w znacznym stopniu zależeć od skuteczności Gminy w pozyskiwaniu tego rodzaju
finansowania. W kontekście funduszy europejskich jako potencjalnego źródła finansowania
realizacji Strategii, należy mieć na uwadze, że jej horyzont czasowy wykracza poza perspektywę
finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027, w związku z czym jej realizacja będzie
finansowana także ze środków pochodzących z kolejnego wieloletniego budżetu europejskiego,
którego wdrażanie najprawdopodobniej rozpocznie się od dnia 1 stycznia 2028 r.
Źródłem finansowania Strategii nie będą wyłącznie środki o charakterze publicznym. Z punktu
widzenia skuteczności realizacji założonych w tym dokumencie celów rozwojowych Pcimia
kluczowego znaczenia nabiera potrzeba włączania w ten proces również podmiotów
prywatnych oraz pozostających w ich dyspozycji zasobów.
Mając na uwadze powyższe, wśród zasadniczych źródeł finansowania realizacji Strategii
Rozwoju Gminy Pcim na lata 2022-2032 wskazać należy:
•

Budżet Gminy;

•

Budżet Państwa;

•

Budżet UE, w tym zwłaszcza środki dystrybuowane poprzez:
o

program regionalny województwa małopolskiego na lata 2021-2027,

o

programy krajowe na lata 2021-2027,

o

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027,

o

Krajowy Plan Odbudowy,

o

fundusze europejskie przyznane Polsce w ramach wieloletniej perspektywy
finansowej począwszy od roku 2028;
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•

Budżet Samorządu Województwa Małopolskiego;

•

inne krajowe źródła publiczne, w tym środki pozostające w dyspozycji poszczególnych
ministrów resortowych, Wojewody Małopolskiego oraz funduszy celowych (np.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalny Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej);

•

inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych (m.in. Norweski Mechanizm
Finansowy, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego), w tym
fundusze pochodzące z międzynarodowych instytucji takich, jak np. Europejski Bank
Inwestycyjny czy Bank Światowy;

•

środki prywatne.
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X. POWIĄZANIA STRATEGII Z KRAJOWYMI ORAZ STRATEGIĄ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA
Strategia Rozwoju Gminy Pcim na lata 2022-2032 oraz opisana w niej interwencja publiczna są
w pełni spójne z celami i działaniami rozwojowymi opisanymi w dokumentach strategicznych
opracowanych na szczeblu krajowym oraz obowiązującą strategią rozwoju województwa
małopolskiego. Tym samym Strategia Rozwoju Gminy Pcim na lata 2022-2032 staje się
pełnoprawnym elementem wieloszczeblowego systemu zarządzania rozwojem Polski. Dzięki
temu możliwe będzie wykorzystanie synergii działań podejmowanych na różnych poziomach
zarządzania – krajowym, regionalnym i lokalnym – oraz stworzenie warunków współpracy
administracji
publicznej
z
podmiotami
prywatnymi,
środowiskiem
naukowym
i społeczeństwem.
Z godnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym strategia rozwoju
gminy musi być spójna z obowiązującą strategią rozwoju województwa (art. 10e ust. 2).
Ponadto projekt strategii rozwoju gminy podlega opiniowaniu przez zarząd województwa
w zakresie sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie zasad kształtowania
i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju
województwa (art. 10f ust. 2).
W dniu 30 marca 2022 roku wystąpiono do Zarządu Województwa Małopolskiego z wnioskiem
dotyczącym wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji dla
projektu Strategii Rozwoju Gminy Pcim na lata 2022-2032 w zakresie kształtowania
i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju
województwa.
W toku przeprowadzonej analizy, Zarząd Województwa Małopolskiego stwierdził, że projektu
Strategii Rozwoju Gminy Pcim na lata 2022-2032:
•
•

•

w sposób właściwy odnosi się do obszarów strategicznej interwencji (OSI) na poziomie
regionalnym, przedstawionych w Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”;
uwzględnienia ustalenia i rekomendacje dotyczące kształtowania i prowadzenia polityki
przestrzennej w województwie określone w Strategii Rozwoju Województwa
„Małopolska 2030”;
jest spójny ze Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”.

W niniejszej części Strategii przedstawione zostały wyniki analizy spójności wyznaczonych
w tym dokumencie celów i kierunków działania z celami rozwojowymi wyznaczonymi
w obowiązujących dokumentach strategicznych opracowanych na szczeblu krajowym
i regionalnym. Treści zilustrowane w tabeli nr 13 jednoznacznie wskazują na spójność Strategii
Rozwoju Gminy Pcim na lata 2022-2032 z:
•

Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”, będącą aktualizacją Strategii Rozwoju
Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, w której wyznaczone zostały cele oraz
kierunki rozwoju regionu w perspektywie najbliższych 10 lat. Zgodnie z zapisami
strategii regionalnej interwencja opisana w tym dokumencie jest „spójna z celami
określonymi w obecnie obowiązującej średniookresowej strategii rozwoju kraju,
tj. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030
r.) oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030.”. Tym samym uzasadnione staje
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się przyjęcie podejścia, zgodnie, z którym uzyskanie spójności Strategii Rozwoju Gminy
Pcim na lata 2022-2032 z najważniejszym dokumentem strategicznym opracowywanym
na poziomie samorządu regionalnego, będzie równoznaczne z osiągnięciem spójności
także z dokumentami strategicznym przygotowanymi na szczeblu centralnym.
•

Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą 2030 r.) (dalej
SOR), przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r., pełniącą funkcję
średniookresowej strategii rozwoju kraju. SOR jest kluczowym dokumentem państwa
polskiego w obszarze średnio- i długofalowej polityki gospodarczej, określa
podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze społecznym,
gospodarczym, regionalnym i przestrzennym w perspektywie roku 2020 i 2030, jak
również nowy model rozwoju oparty o rozwój odpowiedzialny oraz społecznie
i terytorialnie zrównoważony. Głównym celem SOR jest „tworzenie warunków dla
wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności
w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym”;

•

Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030 (dalej KSRR 2030), będącą podstawowym
dokumentem strategicznym określającym politykę regionalną państwa. W KSRR 2030
odzwierciedlone zostały zapisy SOR określone w obszarze rozwój społecznie
i terytorialnie zrównoważony. Dokument przedstawia cele polityki regionalnej oraz
działania i zadania, jakie do ich osiągnięcia powinny podjąć rząd, samorządy:
wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz pozostałe podmioty uczestniczące w realizacji
tej polityki w perspektywie roku 2030. Zgodnie z zapisami KSRR 2030 głównym celem
polityki regionalnej jest „efektywne wykorzystanie endogenicznych potencjałów
terytoriów i ich specjalizacji dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju kraju, co tworzyć
będzie warunki do wzrostu pochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym
osiąganiu spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym
i przestrzennym”.
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Tabela 13. Analiza spójność celów Strategii Rozwoju Gminy Pcim na lata 2022-2032 z krajowymi i regionalnymi dokumentami strategicznymi
STRATEGIA ROZWOJU GMINY
PCIM NA LATA 2022-2032
Kierunek działania

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA „MAŁOPOLSKA 2030”
Małopolanie

Gospodarka

Klimat i
środowisko

Zarządzanie
strategiczne
rozwojem

Rozwój zrównoważony
terytorialnie

STRATEGIA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU DO ROKU 2020
(Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 R.)
Cel szczegółowy I

Cel szczegółowy II

Cel szczegółowy III

Obszary wpływające
na osiągnięcie celów
SOR

KRAJOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO 2030
Cel szczegółowy 1.

Cel szczegółowy 2.

Cel szczegółowy 3.

Kierunek interwencji
2.1.

Kierunek interwencji
3.3.

LUDZIE
CEL STRATEGICZNY: Aktywna i zintegrowana społeczność lokalna
Zaangażowani w życie gminy
mieszkańcy

KPR 2.

Organizacje pozarządowe
aktywnie wspierające rozwój
lokalnej społeczności

KPR 2.

Samorząd wsłuchujący się w
potrzeby społeczności lokalnej

KPR 2.

Obszar: Rozwój
zrównoważony
terytorialnie

Obszar: Instytucje
prorozwojowe i
strategiczne
zarządzanie
rozwojem

Obszar: Kapitał
ludzki i społeczny

Obszar: Kapitał
ludzki i społeczny
Obszar: Rozwój
zrównoważony
terytorialnie

Kierunek interwencji
3.3.

Obszar: Kapitał
ludzki i społeczny

Kierunek interwencji
2.1.

Kierunek interwencji
3.3.

ŻYCIE
CEL STRATEGICZNY: Gmina dobrego życia
Gmina, w której chce się być

KPR 2.

Gmina solidarna społecznie

KPR 1.

Gmina troszcząca się o zdrowie
mieszkańców

KPR 2.

Obszar: Spójność
społeczna
Obszar: Spójność
społeczna
Obszar: Rozwój
zrównoważony
terytorialnie
Obszar: Rozwój
zrównoważony
terytorialnie

Kierunek interwencji
1.3.

KPR 6.

Dobre warunki do rozwoju oraz
propagowania lokalnej kultury i
tradycji

KPR 5.

Obszar: Kapitał
ludzki i społeczny

Obszar: Rozwój
zrównoważony
terytorialnie
KPR 3.
KPR 3.

Dobrze rozwinięta infrastruktura
komunalna

KPR 4.
KPR 3.

Kierunek interwencji
2.1.
Kierunek interwencji
2.1.

Obszar: Spójność
społeczna

Wszechstronna edukacja

Bezpieczni mieszkańcy

KPR 3.

Obszar: Rozwój
zrównoważony
terytorialnie

Kierunek interwencji
2.1.

Obszar: Kapitał
ludzki i społeczny

Kierunek interwencji
2.1.

Obszar: Kapitał
ludzki i społeczny

Kierunek interwencji
2.1.

Obszar: Rozwój
zrównoważony
terytorialnie
Obszar: Rozwój
zrównoważony
terytorialnie

Kierunek interwencji
1.5.
Kierunek interwencji
1.5.

ŚRODOWISKO
CEL STRATEGICZNY: Czyste środowisko i racjonalnie gospodarowane zasoby
Skutecznie chronione oraz
racjonalnie gospodarowane
walory środowiskowe

KPR 3.

Czyste i zdrowe powietrze

KPR 1.

Dobry klimat akustyczny

KPR 3.

Obszar: Środowisko

Racjonalna gospodarka wodna

KPR 2.

Obszar: Środowisko

KPR 4.

Obszar: Środowisko

Skuteczna gospodarka komunalna

KPR 6.

Obszar: Rozwój
zrównoważony
terytorialnie

Obszar: Środowisko

Kierunek interwencji
1.3.

Obszar: Środowisko

Kierunek interwencji
1.4.
Kierunek interwencji
1.4.
Kierunek interwencji
1.5.
Kierunek interwencji
1.4.

MOBILNOŚĆ
CEL STRATEGICZNY: Bezpieczny, efektywny oraz zintegrowany system komunikacyjny
Bezpieczeństwo wszystkich
uczestników ruchu drogowego
Sprawny system komunikacji
zbiorowej

KPR 3.

KPR 4.

KPR 4.

KPR 4.

KPR 1.

Obszar: Rozwój
zrównoważony
terytorialnie

Obszar: Transport

Kierunek interwencji
1.5.

Obszar: Rozwój
zrównoważony
terytorialnie

Obszar: Transport

Kierunek interwencji
1.5.
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STRATEGIA ROZWOJU GMINY
PCIM NA LATA 2022-2032
Kierunek działania

Zintegrowane elementy
gminnego systemu
transportowego

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA „MAŁOPOLSKA 2030”
Małopolanie

Gospodarka

Klimat i
środowisko

Zarządzanie
strategiczne
rozwojem

KPR 4.

Rozwój zrównoważony
terytorialnie
KPR 4.

STRATEGIA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU DO ROKU 2020
(Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 R.)
Cel szczegółowy I

Cel szczegółowy II

Cel szczegółowy III

Obszar: Rozwój
zrównoważony
terytorialnie

KRAJOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO 2030

Obszary wpływające
na osiągnięcie celów
SOR

Cel szczegółowy 1.

Obszar: Transport

Kierunek interwencji
1.5.

Cel szczegółowy 2.

Cel szczegółowy 3.

EKONOMIA
CEL STRATEGICZNY: Rozwój gospodarczy czerpiący z lokalnych potencjałów gminy
Korzystne warunki dla rozwoju
gospodarczego

KPR 2.

Turystyka jako istotna gałąź
lokalnej gospodarki

KPR 3.

KPR 3.

Obszar: Małe i średnie
przedsiębiorstwa

Obszar: Rozwój
zrównoważony
terytorialnie

Kierunek interwencji
2.2.

Obszar: Rozwój
zrównoważony
terytorialnie

Kierunek interwencji
2.1.

ZARZĄDZANIE
CEL STRATEGICZNY: Efektywnie zarządzana gmina
Wysoka dostępność usług
publicznych

KPR 3.
KPR 5.
KPR 4.

Obszar: Rozwój
zrównoważony
terytorialnie

Obszar: Instytucje
prorozwojowe i
strategiczne
zarządzanie
rozwojem

KPR 2.

Obszar: Rozwój
zrównoważony
terytorialnie

Obszar: Finanse
publiczne

Kierunek interwencji
3.4.

KPR 1.

Obszar: Rozwój
zrównoważony
terytorialnie

Obszar: Instytucje
prorozwojowe i
strategiczne
zarządzanie
rozwojem

Kierunek interwencji
3.1.

Sprawnie funkcjonujący Urząd
Gminy

Racjonalna gospodarka finansowa

Efektywne zarządzanie rozwojem

KPR 5.

Kierunek interwencji
3.31
Kierunek interwencji
3.3.

Obszar: Rozwój
zrównoważony
terytorialnie

Kierunek interwencji
3.1.
Kierunek interwencji
3.3.
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LEGENDA
Obszar: Małopolanie

Obszar: Gospodarka

Obszar:
Klimat i środowisko

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA „MAŁOPOLSKA 2030”
Rozwój społecznie wrażliwy, sprzyjający rodzinie
Kierunek polityki
Małopolskie rodziny
rozwoju 1
Kierunek polityki
Opieka zdrowotna
rozwoju 2
Kierunek polityki
Bezpieczeństwo
rozwoju 3
Kierunek polityki
Sport i rekreacja
rozwoju 4
Kierunek polityki
Kultura i dziedzictwo
rozwoju 5
Kierunek polityki
Edukacja
rozwoju 6
Kierunek polityki
Rynek pracy
rozwoju 7
Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Kierunek polityki
Innowacyjność
rozwoju 1
Kierunek polityki
Konkurencyjność i przedsiębiorczość
rozwoju 2
Kierunek polityki
Turystyka
rozwoju 3
Kierunek polityki
Transport
rozwoju 4
Kierunek polityki
Cyfrowa Małopolska
rozwoju 5
Kierunek polityki
Gospodarka o obiegu zamkniętym
rozwoju 6
Wysoka jakość środowiska i dążenie do neutralności klimatycznej
Kierunek polityki
rozwoju 1
Kierunek polityki
rozwoju 2
Kierunek polityki
rozwoju 3
Kierunek polityki
rozwoju 4

Obszar: Zarządzanie
strategiczne
regionem

Gospodarowanie wodą
Bioróżnorodność i krajobraz
Edukacja ekologiczna

System zarządzania strategicznego rozwojem dostosowany do wyzwań dekady
2020–2030
Kierunek polityki
rozwoju 1
Kierunek polityki
rozwoju 2
Kierunek polityki
rozwoju 3

Obszar: Rozwój
zrównoważony
terytorialnie

Ograniczenie zmian klimatycznych

System zarządzania strategicznego rozwojem
Współpraca i partnerstwo
Promocja Małopolski

Zrównoważony i trwały rozwój oparty na endogenicznych potencjałach
Kierunek polityki
rozwoju 1
Kierunek polityki
rozwoju 2
Kierunek polityki
rozwoju 3
Kierunek polityki
rozwoju 4

Ład przestrzenny
Wsparcie miast
Rozwój obszarów wiejskich
Spójność wewnątrzregionalna i dostępność
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STRATEGIA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU DO ROKU 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 R.)
Cel szczegółowy I
Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość
organizacyjną
Obszar
Reindustrializacja
Obszar
Rozwój innowacyjnych firm
Obszar
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Obszar
Kapitał dla rozwoju
Obszar
Ekspansja zagraniczna
Cel szczegółowy II
Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony
Obszar
Spójność społeczna
Obszar
Rozwój zrównoważony terytorialnie
Cel szczegółowy III
Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i
gospodarczemu
Obszar
Prawo w służbie obywatelom i gospodarce
Obszar
Instytucje prorozwojowe i strategiczne zarządzanie rozwojem
Obszar
E-państwo
Obszar
Finanse publiczne
Obszar
Efektywność wykorzystania środków UE
Obszary wpływające na osiągnięcie celów strategii
Obszar
Kapitał ludzki i społeczny
Obszar
Cyfryzacja
Obszar
Energia
Obszar
Środowisko
Obszar
Bezpieczeństwo narodowe
KRAJOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO 2030
Cel szczegółowy 1.
Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym,
środowiskowym i przestrzennym
Kierunek
Wzmacnianie szans rozwojowych obszarów słabszych
interwencji 1.1.
gospodarczo
Kierunek
Zwiększenie wykorzystania potencjału rozwojowego miast
interwencji 1.2.
średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze
Kierunek
Przyspieszenie transformacji profilu gospodarczego Śląska
interwencji 1.3.
Kierunek
Przeciwdziałanie kryzysom na obszarach zdegradowanych
interwencji 1.4.
Kierunek
Rozwój infrastruktury wspierającej dostarczanie usług publicznych
interwencji 1.5.
i podnoszącej atrakcyjność inwestycyjną obszarów
Cel szczegółowy 2.
Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych
Kierunek
Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego
interwencji 2.1.
Kierunek
Wspieranie przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym i lokalnym
interwencji 2.2.
Kierunek
Innowacyjny rozwój regionu i doskonalenie podejścia opartego na
interwencji 2.3.
Regionalnych Inteligentnych Specjalizacjach
Cel szczegółowy 3.
Podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie
Kierunek
Wzmacnianie potencjału administracji na rzecz zarządzania
interwencji 3.1.
rozwojem
Kierunek
Wzmacnianie współpracy i zintegrowanego podejścia do rozwoju
interwencji 3.2.
na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym
Kierunek
Poprawa organizacji świadczenia usług publicznych
interwencji 3.3.
Kierunek
Efektywny i spójny system finansowania polityki regionalnej
interwencji 3.4.
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XI. LOKALNA GOSPODARKA WODNA W KONTEKŚCIE ZAPISÓW STRATEGII
Z punktu widzenia Strategii Rozwoju Gminy Pcim na lata 2022-2032 istotnego znaczenia nabiera
realizacja przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w szczególności art. 326
w zw. z art. 315, wskazującego dokumenty planistyczne odgrywające kluczową rolę w procesie
gospodarowania wodami, których postanowienia powinny zostać odzwierciedlone w strategii
rozwoju. Dlatego też w dalszej części Strategii scharakteryzowane zostały następujące
dokumenty planistyczne:
•

plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy,

•

plany zarządzania ryzykiem powodziowym i mapy zagrożenia powodziowego,

•

plan przeciwdziałania skutkom suszy.

XI.1. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły
Gmina Pcim leży w obszarze dorzecza rzeki Wisły, w regionie wodnym Górnej-Zachodniej
Wisły, jednym z siedmiu regionów wodnych wyróżnionych na obszarze obejmującym dorzecze
Wisły. Przez gminę przepływa rzeka Raba, stanowiąca jeden z ważniejszych dopływów Wisły.
Plany gospodarowania wodami wskazują ustalone cele środowiskowe dla jednolitych części
wód i obszarów chronionych wraz z prezentacją wyników przeprowadzonej oceny stopnia
osiągnięcia celów środowiskowych. Cele środowiskowe dla poszczególnych JCWP wyznaczano
w oparciu o aktualną ocenę stanu lub potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz
ewentualne wymagania obszarów chronionych.
Aby osiągnąć wskazane cele środowiskowe istotne jest umożliwianie swobodnej migracji
organizmom wodnym, przez zachowanie lub przywrócenie ciągłości ekologicznej cieków.
Z uwagi na to dla niektórych JCWP rzecznych, wskazano uszczegółowiony cel środowiskowy –
„dobry stan lub potencjał ekologiczny” oraz „możliwość migracji organizmów wodnych na
odcinku cieku istotnego”.
Z kolei działania służące osiągnięciu ustalonych dla JCWPd celów środowiskowych polegają
w szczególności na stopniowym redukowaniu zanieczyszczenia wód podziemnych przez
odwracanie znaczących i utrzymujących się tendencji wzrostowych zanieczyszczenia
powstałego w wyniku działalności człowieka, jak również zwiększaniu stanu ilościowego wód
podziemnych.
Poniższe tabele przedstawiają szczegółowe informacje na temat JCWP i JCWPd
zlokalizowanych na terenie gminy Pcim. Można zauważyć, że większość cieków na terenie
gminy zakwalifikowano jako stan dobry (7 na 8 cieków), ale ocenę ryzyka nieosiągnięcia celów
środowiskowych wskazano jako niezagrożoną jedynie połowie z nich (4 na 8 cieków).
W odniesieniu do wód podziemnych, na terenie gminy w całości posiadają one status dobry,
a osiągnięcie celów środowiskowych jest niezagrożone.
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Tabela 14. Charakterystyka JCWP zlokalizowanych na terenie Gminy Pcim

Kod JCWP

Nazwa JCWP

Typologia
JCWP

Status

Stan
(ogólny)

Stan/
potencjał
ekologiczny

Stan
chemi
czny

Ocena ryzyka
nieosiągnięcia
celów
środowiskowych

Cel środowiskowy

RW2000142138399

Raba od Skomielnianki
do Zb. Dobczyce

mała
rzeka
fliszowa

silnie
zmieniona
część wód

dobry

dobry i
powyżej
dobrego

dobry

zagrożona

dobry stan
ekologiczny*

dobry stan
chemiczny

RW20001221383899

Trzebuńka

potok
fliszowy

naturalny

dobry

co najmniej
dobry

dobry

niezagrożona

dobry stan
ekologiczny

dobry stan
chemiczny

RW20001221383729

Wielka Suszanka

potok
fliszowy

naturalny

dobry

co najmniej
dobry

dobry

niezagrożona

dobry stan
ekologiczny

dobry stan
chemiczny

RW2000122138329

Kasinianka

potok
fliszowy

dobry

co najmniej
dobry

dobry

niezagrożona

dobry stan
ekologiczny

dobry stan
chemiczny

RW2000122138369

Krzczonówka

potok
fliszowy

dobry

dobry i
powyżej
dobrego

dobry

zagrożona

dobry stan
ekologiczny**

dobry stan
chemiczny

RW20001221356699

Skawinka do
Głogoczówki

potok
fliszowy

zły

poniżej
dobrego

dobry

zagrożona

dobry stan
ekologiczny

dobry stan
chemiczny

RW2000122138549

Trzemeśnianka

potok
fliszowy

dobry

co najmniej
dobry

dobry

niezagrożona

dobry stan
ekologiczny

dobry stan
chemiczny

RW200012213473299

Paleczka

potok
fliszowy

dobry

dobry i
powyżej
dobrego

dobry

niezagrożona

dobry stan
ekologiczny

dobry stan
chemiczny

silnie
zmieniona
część wód
silnie
zmieniona
część wód
naturalny
silnie
zmieniona
część wód
silnie
zmieniona
część wód

* możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego - Raba od Zbiornika Dobczyce do Mszankiobry
** możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego - Krzczonówka od ujścia do Potoku Rusnaków
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Hydroportalu (www.isok.gov.pl/hydroportal.html) i Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły
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Tabela 15. Charakterystyka JCWPd zlokalizowanych na terenie Gminy Pcim

Numer
JCWPd

PLGW200
0159

PLGW200
0160

PLGW200
0161

Ocena
stanu
ogólnego

dobry

dobry

dobry

Ocena
stanu
chemiczne
go

dobry

dobry

dobry

Ocena
stanu
ilościowe
go

dobry

dobry

dobry

Ocena
ryzyka
nieosiągnię
cia celów
środowisk
owych

niezagrożo
na

niezagrożo
na

niezagrożo
na

Cel środowiskowy
stan
chemiczny

dobry

dobry

dobry

stan
ilościowy

Działanie

dobry

coroczne raportowanie
pomiarów ilości
eksploatowanych wód
podziemnych przez
właściciela/użytkownika ujęcia

dobry

coroczne raportowanie
pomiarów ilości
eksploatowanych wód
podziemnych przez
właściciela/użytkownika ujęcia

dobry

Zakres

Termin

wykonanie rocznego raportu i
badań z prowadzonych
pomiarów dla każdego ujęcia w
tym dla każdej jego studni z
przekazaniem do organu
właściwego do wydania
pozwolenia
wykonanie rocznego raportu i
badań z prowadzonych
pomiarów dla każdego ujęcia w
tym dla każdej jego studni z
przekazaniem do organu
właściwego do wydania
pozwolenia

działanie
ciągłe

działanie
ciągłe

wydanie rozporządzenia na
potrzeby ustanowienia obszaru
ochronnego zbiornika wód
śródlądowych (GZWP)

wydanie rozporządzenia
dyrektora RZGW w sprawie
ustanowienia obszaru
ochronnego GZWP nr 451

IV kw 2021

coroczne raportowanie
pomiarów ilości
eksploatowanych wód
podziemnych przez
właściciela/użytkownika ujęcia

wykonanie rocznego raportu i
badań z prowadzonych
pomiarów dla każdego ujęcia w
tym dla każdej jego studni z
przekazaniem do organu
właściwego do wydania
pozwolenia

działanie
ciągłe

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Hydroportalu (www.isok.gov.pl/hydroportal.html) i Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły
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Inwestycje kierunkowe w gospodarce wodnej lub związane z wodami na terenie gminy Pcim
zostały wskazane w poniższej tabeli.

Tabela 16. Zestawienie kierunkowych inwestycji w gospodarce wodnej lub związanych z wodami na
terenie Gminy Pcim
Lp.

Nazwa cieku

Główny cel inwestycji

Zakres inwestycji

1.

Raba

Ochrona przed powodzią

2.

Raba

Ochrona przed powodzią

3.

Raba

Ochrona przed powodzią

Budowa prawego wału na Rabie w km 78+500 –
79+160

4.

Raba

Ochrona przed powodzią

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w zlewni rz.
Raby

5.

Krzczonówka

Ochrona przed powodzią

Budowa zbiornika "Krzczonówka" na potoku
Krzczonówka

6.

Krzczonówka

Ochrona przed powodzią

Podwyższenie korpusu drogowego, spełniajacego
funkcję prawostronnego obwałowania rzeki
Krzczonówki w km 8+500 – 8+700

7.

Krzczonówka

Ochrona przed powodzią

Budowa zbiornika wodnego na Krzczonówce

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki
Raby - przygotowanie inwestycji
Budowa prawego wału na Rabie w km 83+530 –
84+430

Źródło: opracowanie własne na podstawie aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły

Mapa 8. Jednolite części wód w Gminie Pcim

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Hydroportalu (www.isok.gov.pl/hydroportal.html)
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XI.2. Aktualizacja Programu Wodno-Środowiskowego Kraju
Program wodno-środowiskowy kraju to jeden z podstawowych dokumentów planistycznych
w zakresie ochrony, zarządzania zasobami wodnymi i gospodarowania wodami w Polsce.
Opisywany dokument jest aktualizacją opracowanego w 2008 r. Programu wodnośrodowiskowego kraju. Aktualizacja Programu Wodno-Środowiskowego Kraju uwzględnia
podział na poszczególne kategorie jednolitych części wód powierzchniowych, podziemnych
i obszarów chronionych. W Polsce wyznaczonych jest dziewięć obszarów dorzeczy. Z punktu
widzenia niniejszej Strategii, istotne będzie dorzecze Wisły, w którego obrębie znajduje się
gmina Pcim.
Poniżej wskazano działania wyróżnione dla poszczególnych cieków zlokalizowanych na terenie
gminy Pcim.
Tabela 17. Działania dla cieków zlokalizowanych na terenie Gminy Pcim
Kod JCWP

Presja

Nazwa zadania

Zakres rzeczowy

RW2000142138399

Wszystkie istotne
presje występujące w
zlewni

opracowanie
warunków
korzystania z wód
zlewni

rozporządzenie w sprawie
warunków korzystania z
wód zlewni Raby (od
źródeł do ujścia rzeki do
zbiornika Dobczyce)

RW2000142138399

Gospodarka
komunalna

budowa sieci
kanalizacyjnej
w aglomeracji Pcim

budowa 3 km sieci
kanalizacyjnej

Brak

opracowanie oceny
jakości wody
wykorzystywanej
do zaopatrzenia
ludności w wodę
przeznaczoną do
spożycia

opracowanie oceny
obszarowej jakości wody

przywrócenie
drożności cieków
istotnych dla
zachowania
ciągłości
morfologicznej

opracowanie wariantowej
analizy sposobu
udrożnienia budowli
piętrzących na odcinku
cieku istotnego – Raba ze
wskazaniem wariantu do
realizacji oraz
opracowaniem
dokumentacji projektowej

RW2000142138399

RW2000142138399

Presja
hydromorfologiczna

RW2000142138399

Gospodarka
komunalna

RW2000142138399

Presja
hydromorfologiczna

regularny wywóz
nieczystości
płynnych
przywrócenie
drożności cieków
istotnych dla
zachowania
ciągłości
morfologicznej

regularny wywóz
nieczystości płynnych
realizacja wybranego
wariantu udrożnienia
odcinka istotnego cieku
Raba - działanie
inwestycyjne
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Kod JCWP

Presja

RW20001221383899

Wszystkie istotne
presje występujące w
zlewni

opracowanie
warunków
korzystania z wód
zlewni

rozporządzenie w sprawie
warunków korzystania z
wód zlewni Raby (od
źródeł do ujścia rzeki do
zbiornika Dobczyce)

RW20001221383899

Gospodarka
komunalna

regularny wywóz
nieczystości
płynnych

regularny wywóz
nieczystości płynnych

Wszystkie istotne
presje występujące
w zlewni

opracowanie
warunków
korzystania z wód
zlewni

rozporządzenie w
sprawie warunków
korzystania z wód zlewni
Raby (od źródeł do ujścia
rzeki do zbiornika
Dobczyce)

Gospodarka
komunalna

regularny wywóz
nieczystości
płynnych

regularny wywóz
nieczystości płynnych

Wszystkie istotne
presje występujące
w zlewni

opracowanie
warunków
korzystania z wód
zlewni

rozporządzenie w
sprawie warunków
korzystania z wód zlewni
Raby (od źródeł do ujścia
rzeki do zbiornika
Dobczyce)

Gospodarka
komunalna

regularny wywóz
nieczystości
płynnych

regularny wywóz
nieczystości płynnych

RW20001221383729

RW20001221383729

RW2000122138329

RW2000122138329

RW2000122138329

RW2000122138369

Nazwa zadania

Zakres rzeczowy

Działania
organizacyjnoprawne i edukacyjne

opracowanie oceny
obszarowej jakości wody

Kształtowanie
stosunków wodnych
oraz ochrona
ekosystemów o
dwód zależnych

opracowanie wariantowej
analizy sposobu
udrożnienia budowli
piętrzących na odcinku
cieku istotnego Krzczonówka ze
wskazaniem wariantu do
realizacji oraz
opracowaniem
dokumentacji projektowej

Presja
hydromorfologiczna
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Kod JCWP

RW2000122138369

RW2000122138369

RW2000122138369

RW2000122138369

Presja

Nazwa zadania

Zakres rzeczowy

Kształtowanie
stosunków wodnych
oraz ochrona
ekosystemów o
dwód zależnych

Presja
hydromorfologiczna

realizacja wybranego
wariantu udrożnienia
odcinka istotnego cieku
Krzczonówka - działanie
inwestycyjne

Wszystkie istotne
presje występujące
w zlewni

opracowanie
warunków
korzystania z wód
zlewni

rozporządzenie w
sprawie warunków
korzystania z wód zlewni
Raby (od źródeł do ujścia
rzeki do zbiornika
Dobczyce)

Gospodarka
komunalna

Gospodarka
komunalna

budowa 1 km sieci
kanalizacyjnej

Działania
organizacyjnoprawne i edukacyjne

opracowanie oceny
obszarowej jakości wody

RW2000122138369

Gospodarka
komunalna

regularny wywóz
nieczystości
płynnych

regularny wywóz
nieczystości płynnych

RW20001221356699

Gospodarka
komunalna

regularny wywóz
nieczystości
płynnych

regularny wywóz
nieczystości płynnych

RW20001221356699

Działania kontrolne

Gospodarka
komunalna,
Przemysł

przeprowadzenie kontroli

RW20001221356699

Działania
organizacyjnoprawne i edukacyjne

opracowanie oceny
obszarowej jakości wody
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Kod JCWP

Presja

Nazwa zadania

Zakres rzeczowy

RW2000122138549

Gospodarka
komunalna

Gospodarka
komunalna

budowa nowych
zbiorników
bezodpływowych oraz
remont istniejących - 1 szt

RW2000122138549

Gospodarka
komunalna

regularny wywóz
nieczystości
płynnych

regularny wywóz
nieczystości płynnych

Gospodarka
komunalna

Gospodarka
komunalna

budowa indywidualnych
systemów oczyszczania
ścieków - 4 szt.

RW2000122138549

Źródło: opracowanie własne na podstawie aktualizacji Programu Wodno-Środowiskowego Kraju

XI.3. Plan zarządzania ryzkiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły
Podstawą prawną dla planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP), w tym ich przeglądu
i aktualizacji, są trzy akty:
•

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

•

Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października
2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa
Powodziowa),

•

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia
4 października 2018 roku w sprawie opracowywania map zagrożenia
powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2031).

Głównym celem PZRP jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla
życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej,
poprzez realizację działań służących minimalizacji zidentyfikowanych zagrożeń. Działania te
prowadzić będą m.in. do obniżenia strat powodziowych. W ramach każdego z planów określono
3 cele główne, którym odpowiada 13 celów szczegółowych:

1

Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego.

2

Obniżenie istniejącego ryzyka powodziowego.

3

Poprawa systemu zarządzania ryzykiem powodziowym.
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Zgodnie z zapisami Planu zarządzania ryzkiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły
(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. w sprawie przyjęcia Planu
zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016r. poz. 1841)),
gmina Pcim leży w obszarze problemowym, obejmującym teren zlewni rzeki Raby, który jest
jednym z głównych, prawostronnych dopływów Wisły. W zakresie oceny ryzyka
powodziowego w zlewni Raby, gmina Pcim znalazła się w kategorii nieakceptowalnego
poziomu ryzyka powodziowego (5 stopień). Rzeka Raba wskazana jest również jako ciek
szczególnie istotny dla zachowania ciągłości morfologicznej, o czym świadczy występowanie
w niej jednego z gatunków ryb określających wymagania ciągłości morfologicznej – jesiotra.
W Planie zarządzania ryzkiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły w zakresie inwestycji
strategicznych, tj. o najwyższym priorytecie – technicznych i nietechnicznych,
przeanalizowanych i wpływających na ograniczenie ryzyka powodziowego w obszarze dorzecza
Wisły wymieniono następujące kwestie:
•

zwiększenie rezerwy powodziowej na zbiorniku Dobczyce;

•

przesiedlenia i zabezpieczenia obiektów indywidualnych w zlewni Raby;

•

budowa systemu prognozowania powodzi w tym prognoza napływu do zbiornika
Dobczyce i optymalizacja sterowania w zlewni Raby;

•

opracowania analityczne i koncepcyjne mające na celu przygotowanie rozwiązań
i działań do aktualizacji PZRP obejmujące analizę przesiedleń w zlewni Raby.

Szczegółowym celom zarządzania ryzykiem powodziowym w Planie zarządzania ryzkiem
powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły przypisano grupy działań. Interwencje, które w sposób
bezpośredni (zlewnia Raby) będą dotyczyły Gminy Pcim, przedstawiono w poniższej tabeli.
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Tabela 18. Lista działań strategicznych w regionie wodnym Górnej Wisły na terenie Gminy Pcim
Zlewnia

ID

Raba

73003

Raba

73053

Raba

73016

Raba

73034

Raba

73036

Raba

73202

Raba

Raba

73049

73050

Nazwa inwestycji
Budowa suchego zbiornika na
Krzczonówce
Budowa prawego wału na Rabie w km
78+500 – 79+160
Budowa prawego wału na Rabie w km
83+530 – 84+430
Budowa lewego i prawego bulwaru na
Kaczance w km 0+245 – 0+285
Budowa lewego i prawego bulwaru na
Kaczance w km 0+295 – 0+370
Przesiedlenia i zabezpieczenia
obiektów indywidualnych w zlewni
Raby
Budowa systemu prognozowania
powodzi w tym prognoza napływu do
zbiornika Dobczyce i optymalizacja
sterowania w zlewni Raby
Opracowania analityczne i
koncepcyjne mające na celu
przygotowanie rozwiązań i działań do
aktualizacji PZRP obejmujące analizę
przesiedleń w zlewni Raby

Ciek

Zakres inwestycji

Rodzaj
inwestycji

Krzczonówka

Ochrona przed powodzią, pojemność 2,210 mln m3,
wysokość piętrzenia 15,5 m

zbiornik

Raba

Budowa wałów na długości 0,64 km w miejscowości Stróża

wał

Raba

Budowa wałów na długości 1,15 km w miejscowości Pcim

wał

Kaczanka
Kaczanka
Cała zlewnia

Cała zlewnia

Cała zlewnia

Budowa bulwaru na Kaczance w miejscowości Pcim na
brzegu lewym o dł. 0,08 km
Budowa bulwaru na Kaczance w miejscowości Pcim na
brzegu lewym o dł. 0,17 km
Przesiedlenia i zabezpieczenia obiektów indywidualnych
niechronionych przez wariant proponowany
Asymilacja danych pomiarowych i prognozy
meteorologicznej, wykonanie hydrologicznych i
hydrodynamicznych modeli operacyjnych, wykonanie
systemu prognozowania i ostrzegania (cz. 2 z 2)
Analiza możliwości przeniesienia/zmiany sposobu
użytkowania/adaptacji konstrukcji
budynków/indywidualnych zabezpieczeń obiektów
użyteczności publicznej oraz obiektów zagrażających
środowisku. Opracowanie planów przesiedleń w zlewni
Raby

wał
wał
inne

inne

inne

Źródło: opracowanie własne na podstawie Planu zarządzania ryzkiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły
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Na terenie gminy Pcim występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Raba
oraz cieków: Krzczonówka, Trzebuńka, Kaczanka i Wielka Suszanka, na których
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%) oraz
obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia
powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%). Na powyższych obszarach występują
ograniczenia określone na mapach zagrożenia powodziowego, mapach ryzyka powodziowego
oraz zawarte w planach zarządzania ryzykiem powodziowym.
Mapa 9. Mapa zagrożenia powodziowego w Gminie Pcim

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Hydroportalu (www.isok.gov.pl/hydroportal.html)

XI.4. Plan przeciwdziałania skutkom suszy
Plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) sporządzony został na podstawie art. 183-185
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn.zm.). Susza,
podobnie jak i powódź, jest jednym z dotkliwszych w skutkach zjawisk naturalnych, które
oddziałują na środowisko, gospodarkę, a także na społeczeństwo. Głównym celem planu jest
„przeciwdziałanie skutkom suszy”, natomiast do celów szczegółowych, zalicza się:
•

skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi dla zwiększenia dyspozycyjnych zasobów
wodnych na obszarach dorzeczy,

•

zwiększanie retencji na obszarach dorzeczy,

•

edukacja i zarządzanie ryzykiem suszy,

•

formalizacja i zaplanowanie finansowania działań służących przeciwdziałaniu skutkom
suszy.

Z godnie z Planem przeciwdziałania skutkom suszy (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 15 lipca 2021r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (Dz. U. 2021r.
poz. 1615)), teren gminy Pcim znajduje się na obszarze, który został zakwalifikowany w klasach
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zagrożenia suszą rolniczą do klasy I – słabo zagrożone, w klasach zagrożenia suszą
hydrologiczną do klasy III – bardzo zagrożone, a w przypadku zagrożenia suszą
hydrogeologiczną – klasa II – umiarkowane zagrożenie. Według klas łącznego zagrożenia suszą,
obszar gminy Pcim zaklasyfikowano do umiarkowanie zagrożonego suszą.
Na ternach gminy, w poszczególnych aJCWP wskazanych w Planie przeciwdziałania skutkom
suszy, rekomenduje się takie działania jak:
1. zwiększenie ilości i czasu retencji wód na gruntach rolnych;
2. retencję i zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach
zurbanizowanych;
3. realizację przedsięwzięć zmierzających do zwiększenia lub odtwarzania naturalnej
retencji;
4. analiza możliwości zwiększenia retencji w zlewniach z zastosowaniem naturalnej i
sztucznej retencji;
5. budowa i przebudowa urządzeń melioracji wodnych dla zwiększenia retencji glebowej;
6. wykorzystanie wód z systemów drenarskich do nawożenia i nawadniania upraw
polowych;
7. budowę lub przebudowę ujęć wód podziemnych do poboru na cele nawodnień
rolniczych oraz budowy lub przebudowy wodooszczędnych systemów nawadniania
wykorzystujących zasoby wód podziemnych;
8. przeprowadzenie weryfikacji zasad gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych.
Na terenie gminy Pcim nie wskazano żadnych zadań inwestycyjnych z zakresu budowy
i przebudowy urządzeń wodnych służących przeciwdziałaniu skutkom suszy, zaplanowanych
do realizacji przez Wody Polskie w latach 2021-2027.
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