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Strategia Rozwoju Gminy Brzeźnica na lata 2023-2030 jest podstawowym instrumentem 

długofalowego zarządzania Gminą. Określa ona strategiczne kierunki rozwoju w perspektywie do 

2030 roku oraz pozwala na zapewnienie ciągłości i trwałości działania władz gminnych, niezależnie od 

zmieniających się uwarunkowań politycznych. Umożliwia efektywne gospodarowanie własnymi 

zasobami, takimi jak: środowisko przyrodnicze i kulturowe, zasoby ludzkie, infrastrukturalne, czy 

środki finansowe oraz stanowi formalną podstawę do przygotowania wniosków o finansowanie zadań 

ze źródeł zewnętrznych. 

Strategia Rozwoju Gminy Brzeźnica na lata 2023-2030 jest dokumentem nadrzędnym względem 

innych dokumentów planistyczno-strategicznych obowiązujących w Gminie, a także spójnym  

z dokumentami wyższego rzędu. 

Okres realizacji Strategii przyjęto na dziewięć lat, co jest zgodne z okresem kolejnej perspektywy 

budżetowej UE (2021-2027) wraz z dodatkowym okresem rozliczania pozyskanych projektów. 

Strategia została sformułowana w ścisłej korelacji z kluczowymi dokumentami planistycznymi szczebla 

krajowego, regionalnego i subregionalnego, m.in. Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 

roku 2020 (z perspektywą 2030 roku), Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030 oraz Strategią 

Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. 

Dokument został opracowany na podstawie aktualnych dokumentów planistycznych, sprawozdań oraz 

danych statystycznych. Podstawowym dokumentem prawnym wykorzystywanym podczas 

przygotowania Strategii była ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Ponadto 

wzięto pod uwagę zapisy poprzedniej Strategii. Ważnym elementem w pracach nad Strategią była 

partycypacja społeczna. Diagnoza strategiczna została uzupełniona o analizę ankiet wypełnionych 

przez mieszkańców. 

 
Projekt dokumentu poddano konsultacjom społecznym i przedłożono Zarządowi Województwa 

Małopolskiego w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji  

w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii 

rozwoju województwa. 

Powyższe działania miały na celu ewaluację trafności, przewidywanej skuteczności  

i efektywności realizacji Strategii. Dokument został sporządzony z uwzględnieniem zapisów ustawy  

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

innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1378) 

 
Poniżej przedstawiono poszczególne etapy prac nad Strategią. 
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2.1.  W zakresie uwarunkowań przestrzennych  

Położenie i historia  

Analizowany obszar charakteryzuje się korzystnym położeniem geograficznym.  

Gmina Brzeźnica położona jest w powiecie wadowickim, w województwie małopolskim. Powierzchnia 

gminy wynosi 6 639 ha, co stanowi 10,31% powierzchni Powiatu Wadowickiego i 0,44% powierzchni 

Województwa Małopolskiego. 

Od wschodu Gmina Brzeźnica graniczy z Gminą 

Skawina, od północy z Gminą Czernichów, od 

zachodu z Gminą Spytkowice, od południowego 

zachodu z Gminą Tomice, zaś od południa  

z Gminami Wadowice i Kalwaria Zebrzydowska.  

W skład Gminy Brzeźnica wchodzi 13 wsi  

(14 sołectw): Bęczyn, Brzezinka, Brzeźnica, 

Chrząstowice, Kopytówka, Kossowa, Łączany, 

Marcyporęba (w tym sołectwo Bachorowice), Nowe 

Dwory, Paszkówka, Sosnowice, Tłuczań, Wyźrał.  

Największe pod względem liczby mieszkańców są Łączany, Brzeźnica, Sosnowice. Najmniejsza wieś 

to Kopytówka. 

Komunikacja i transport 

Transport drogowy  

Układ komunikacyjny gminy tworzą 1 droga krajowa, 1 droga wojewódzka, 9 dróg powiatowych,  

51 dróg zaliczonych jako gminne oraz sieć dróg lokalowych. Pod względem technicznym układ 

drogowy gminy wykazuje wiele mankamentów (wąskie jezdnie, brak poboczy i chodników, małe 

promienie łuków, duże spadki podłużne, związane z konfiguracją terenu, wysoka degradacja 

techniczna i niska wytrzymałość nawierzchni). Dotyczy to zarówno dróg krajowych, gdzie dodatkowo 

nakłada się na wyżej wymienione mankamenty zwiększony ruch pojazdów, jak również dróg 

wojewódzkich i gminnych. 

Droga krajowa nr 44 jest w znacznym stopniu obciążona ruchem komunikacyjnym, w tym ruchem 

samochodów ciężarowych, generując często korki, wpływając tym samym negatywnie na poziom 

bezpieczeństwa oraz negatywny wpływ na jakość środowiska (powietrze, uciążliwość akustyczna).  

Na terenie gminy znajduje się blisko 105 km dróg gminnych (łączna długość dróg mierzona po osi 

jezdni) w tym: 72 szt. dróg klasy lokalnej oraz 5 szt. dróg klasy dojazdowej, w tym: 

 85% dróg nawierzchni bitumicznej,  

 9,5% dróg nawierzchni żwirowej,  

 6,5% dróg nawierzchni gruntowej.  
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Transport publiczny na terenie gminy Brzeźnica realizowany jest przez firmy prywatne, spółkę gminną 

Urząd Marszałkowski oraz MPK. Od 1 października 2022 r. na terenie gminy wznowiono transport 

kolejowy, od 1 kwietnia 2022 r. na terenie gminy funkcjonuje komunikacja wewnętrzna.  

Transport kolejowy 

Równolegle do drogi krajowej biegnie linia kolejowa z Krakowa przez Skawinę, Brzeźnicę do 

Oświęcimia. Odbywa się na niej ruch towarowy i pasażerski. Od 1 października 2022 r. na terenie 

gminy wznowiono połączenia pasażerskie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Gmina w celu rozwoju 

komunikacji kolejowej i tym samym likwidacji problemów z niską dostępnością komunikacyjną  

z Krakowem zrealizowała inwestycje związaną z modernizacją budynku dworca PKP oraz 

zagospodarowaniem terenu przyległego, co było pierwszym krokiem w celu przywrócenia ruchu 

kolejowego na terenie gminy. 

Transport wodny 

Północną granicą gminy i częściowo przez teren gminy przepływa rzeka Wisła, która jest mało 

eksploatowana, ale ruch żeglarski jest na niej możliwy. W miejscowości Łączany znajduje się stopień 

wodny na kanale żeglownym biegnącym do Skawiny. Istnieje również przeprawa promowa  

w Brzeźnicy, która umożliwia połączenie z Czernichowem i stanowi alternatywę dojazdu komunikacji 

do Krakowa od strony Brzeźnicy. 

Oświetlenie uliczne 

System oświetleniowy dróg i ulic na terenie gminy Brzeźnica obejmuje ponad 1000 sztuk lamp 

oświetleniowych. Moc każdej z zainstalowanych lamp wynosi od 70 W do 250 W. W skład sieci 

oświetleniowej wchodzą zarówno lampy sodowe, jak i LED-owe. Oświetlenie na terenie miejscowości 

gminnych wymagają wykonania modernizacji, często rozbudowy i wymiany. 

Sieć wodociągowa 

Zaopatrzenie w wodę należy uznać za dobre. Wszystkie miejscowości zostały zwodociągowane  

i ponad 90% mieszkańców gminy może korzystać z wody wodociągowej. Mieszkańcy gminy mają 

zapewniony dostęp do wody z sieci wodociągowej: 

 Wodociąg Brzeźnica obsługuje wsie: Brzeźnica, Brzezinka, Chrząstowice, część Łączany, 

część Nowe Dwory. 

 Wodociąg Witanowice obsługuje wsie: Wyźrał, Tłuczań, Nowe Dwory, Kossowa, 

Marcyporęba, Kopytówka, Bęczyn, Paszkówka, Sosnowice. 

 Wodociąg Skawina obsługuje wsie: część Sosnowic oraz część Brzezinki. 

Końcem roku 2021 długość sieci wodociągowej na terenie gminy wynosiła 151,1 km. Liczba przyłączy 

prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wynosiła 3 219 sztuk. 

Pomimo dobrego zaopatrzenia ilościowego w wodę, infrastruktura wodociągowa na terenie gminy 

Brzeźnica wymaga dalszej modernizacji. 
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Sieć kanalizacyjna  

Długość sieci kanalizacyjnej w ostatnich latach wzrasta. W roku 2020 na terenie gminy długość sieci 

kanalizacyjnej wynosiła około 40,1 km. Z roku na rok wzrasta liczba osób korzystających z sieci 

kanalizacyjnej.  

Ścieki nieobjęte systemem kanalizacyjnym i gromadzone w zbiornikach przydomowych wywożone  

są taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków. Z końcem 2020 r. było zewidencjonowanych na 

terenie gminy 1 875 bezodpływowych zbiorników oraz 694 przydomowych oczyszczalni ścieków.   

Na terenie gminy są 3 oczyszczalnie ścieków zlokalizowane w miejscowościach: 

 Brzezince, położona poza strefą zabudowań gminy, przyjmuje ścieki ze skanalizowanej części 

miejscowości Brzezinka, Brzeźnica, część Nowych Dworów, 

 Paszkówka, położona poza strefą zabudowań gminy, przyjmuje ścieki ze skanalizowanej 

części miejscowości Paszkówka i niewielkiej części Sosnowic. Jest to oczyszczalnia 

hydrobotaniczna (trzcinowo-glebowa), 

 Kossowa położona poza strefą zabudowań gminy, przyjmuje ścieki ze skanalizowanej części 

miejscowości Kossowa. 

Mieszkalnictwo  

Sytuację mieszkaniową na 

terenie gminy można uznać za 

korzystną. Z roku na rok na 

terenie gminy Brzeźnica 

zwiększa się liczba mieszkań, 

zgodnie z poniższym 

wykresem. Łącznie w roku 

2020 liczba mieszkań wynosiła 

3 206. 

 

Łączna powierzchnia zasobu mieszkaniowego w 2020 roku wynosiła 308 489 m
2 

i zakłada się 

tendencję wzrostową tego wskaźnika. Przecięta wielkość mieszkania to 96,2 m
2
, powierzchnia 

użytkowa mieszkania na 1 osobę wynosiła końcem 2020 roku 29,3  m
2
. 

Ważną kwestią pozostaje rozwój mieszkalnictwa, w tym wielorodzinnego, które będzie  

w stanie zapewnić znacząco tańsze niż w sąsiednich aglomeracjach mieszkania dla ludzi młodych 

(przy jednoczesnym szybkim i sprawnym dojeździe do pracy w pobliskich aglomeracjach) oraz 

przyjazne dla środowiska naturalnego. 

Na obszarze gminy oddawanych jest do użytku coraz więcej mieszkań. Może to świadczyć  

o atrakcyjności terenów pod różnymi względami (np. krajobrazowym, komunikacyjnym czy 

dostępności infrastruktury). Gmina Brzeźnica położona jest na szlakach komunikacyjnych (drogowym, 
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kolejowym, wodnym). W niedalekiej odległości przebiega również autostrada oraz usytuowane jest 

lotnisko. Dzięki temu mieszkańcy mają ułatwiony dojazd do miejsc pracy, nauki, centrów kultury itp. 

Sieć gazowa  

Przez gminę przebiegają gazociągi wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia, a łączna długość sieci 

gazowej w gminie Brzeźnica wynosi 177,64 km. Bardzo dobrze kształtuje się poziom zgazyfikowania 

gminy w odniesieniu do powiatu wadowickiego i całego województwa małopolskiego.  

Wszystkie miejscowości gminy są zgazyfikowane. 

Na terenie gminy odbiorcy podłączeni są do sieci średniego ciśnienia, a także do wysokiego  

i podwyższonego ciśnienia. Przez obszar gminy Brzeźnica przebiegają trasy gazociągów 

wysokoprężnych o znaczeniu ponadregionalnym, a na terenie Brzeźnicy zlokalizowana jest stacja 

Redukcyjno – Pomiarowa I – go stopnia. 

 

Środowisko 

Klimat  

Teren doliny Wisły wchodzącej w skład regionu klimatu kotlin Podgórskich i podregionu Kotliny 

Oświęcimskiej charakteryzuje się najkrótszym okresem bezprzymrozkowym, największą amplitudą 

temperatury, bardzo częstymi inwersjami temperatury, częstymi zamgleniami, największą wilgotnością 

względną, najmniejszymi opadami oraz małymi ruchami powietrza. Na terenie nieco wyższym 

wydzielić można subregion klimatyczny wysoczyzny warunków wysokiej terasy. Zmniejsza się tu 

częstotliwość natężenia warunków długość inwersji temperatury, zwiększa się nieco siła wiatrów oraz 

zmniejsza się wilgotność względna powietrza. W subregionie tym jest najcieplej, gdyż chłodne 

powietrze spływa do den dolinnych, a temperatury średnie miesięczne są najwyższe. W regionie 

klimatycznym Pogórza Karpackiego opady są znacznie większe, ekspozycja Pogórza jest przyczyną 

mniejszego nasłonecznienia, niższych temperatur, krótszego okresu bezprzymrozkowego oraz 

dłuższego zalegania pokrywy śnieżnej. 

Powietrze  

Jednym z głównych problemów środowiskowych zlokalizowanych na terenie gminy jest 

niezadowalająca jakość powietrza atmosferycznego, odczuwalna głównie w sezonie grzewczym. 

Jakość powietrza w gminie Brzeźnica w ostatnich latach ulegała poprawie, m.in. dzięki działaniom 

związanym z wymianą nieefektywnych kotłów oraz obserwowanym zwiększaniem się świadomości 

ekologicznej mieszkańców gminy.  

Na podstawie Rocznej oceny jakości powietrza w województwie małopolskim, raport wojewódzki za 

rok 2021 na terenie gminy Brzeźnica odnotowano przekroczenia: 

- poziomu docelowego BaP dla średniej rocznej,  

- poziomu dopuszczalnego PM10 dla średniej dobowej,  

- poziomu dopuszczalnego PM2.5 dla średniej rocznej.  
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Wpływ na jakość powietrza w gminie niewątpliwie ma kilka czynników, w tym nadmierne straty 

energetyczne związane m.in. z brakiem izolacji cieplnej budynków, opalaniem budynków paliwem 

niskiej jakości. W gminie Brzeźnica dominującą formą budownictwa jest budownictwo jednorodzinne, 

dominuje ogrzewanie paliwami stałymi (węglem kamiennym, koksem), na drugim miejscu 

wykorzystywany jest gaz ziemny, w dalszej kolejności paliwa płynne (olej opałowy, gaz płynny). 

Znaczną emisją charakteryzuję się również spalanie paliw w pojazdach, co związane jest z ich złym 

stanem technicznym oraz niedostatecznie rozwiniętą infrastrukturą towarzyszącą ciągom 

komunikacyjnym. Znaczny wpływ na jakość powietrza na terenie gminy Brzeźnica ma sąsiedztwo  

z pobliskimi miastami np. Skawina, Karków i związana z tym emisja napływowa.  

W ostatnich latach realizowano wiele działań na rzecz poprawy jakości powietrza, skupiających się 

głównie na wymianie nieefektywnych kotłów, dzięki dotacjom gminnym, a także w ramach dostępnych 

programów wsparcia m.in. w ramach Programu Czyste Powietrze. W 2021 roku na terenie gminy 

uruchomiony został punkt konsultacyjny Programu Czyste Powietrze. 

Na terenie gminy systematycznie prowadzona jest edukacja ekologiczna, wzrasta również liczba 

instalacji odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych.  

Gospodarka wodna  

Obszar gminy Brzeźnica należy prawie w całości do dorzecza Górnej Wisły. Jednym z ważniejszych 

jej dopływów na terenie gminy jest Młynówka, która przejmuje nadmiar wód opadowych z kilku 

miejscowości o dużym obszarze i uchodzi do Wisły jako rzeka obwałowana w jej dolnym biegu. 

Pozostałymi ciekami wodnymi stanowiącymi dopływ Wisły są potoki Brodawka, Brzeźnicki, Kubieński, 

Sosnówka oraz sieć kanałów i rowów odwadniających. Wisła na całej swej długości, na której stanowi 

północną granicę terenów gminy, zabezpieczona jest wałami przeciwpowodziowymi. W czasie 

wysokich wodostanów zalewane są tylko tereny położone w międzywalu. Wisła posiada charakter 

rzeki nizinnej. Prawie równolegle do Wisły znajduje się drugi duży ciek wodny: kanał Łączany – 

Skawina, przejmujący część spiętrzonej w Łączanach wody wiślanej. Poziom wody w kanale jest 

wysoki: wyższy od otaczających go gruntów ornych, co posiada ujemny wpływ na stosunki 

wilgotnościowe najbliższych pól. 

Stawy wodne na całym obszarze gminy posiadają sieć rowów melioracyjnych.  

Obszar gminy Brzeźnica charakteryzuje się deficytem wód podziemnych, gdyż brak jest Głównych 

Zbiorników Wód Podziemnych /GZWP/ położonych na terenie gminy. Jedynie w obrębie utworów 

zwietrzelinowo-pokrywkowych i aluwialnych występują wody podziemne. 

W obrębie utworów zwietrzelinowych woda występuje na małych głębokościach, od 0,5 do 5 m. 

Wydajność tego poziomu jest niewielka i ulega znacznym wahaniom w zależności od ilości opadów  

i nachylenia stoków. Przy zwiększonych opadach wykazują chwilowy, dość znaczny wzrost 

wydajności. 

Praktyczne znaczenie dla zaopatrzenia w wodę posiada czwartorzędowy poziom wodonośny 

związany z utworami aluwialnymi rzek. Potencjalna wydajność studni osiąga najczęściej 15–30 m
3
/h.  

Poza dolinami większych rzek, studnie cechują się z reguły niską wydajnością. 
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Szczegółowa analiza jakości wód, a także występującego zagrożenia powodziowego została oceniona 

w rozdziale dotyczącym modelu struktury funkcjonalno – przestrzennej. 

Gospodarka odpadami  

System gospodarki odpadami na terenie gminy Brzeźnica funkcjonuje prawidłowo. Corocznie 

osiągane są wymagane prawem poziomy recyklingu. Na terenie gminy Brzeźnica funkcjonuje Punkt 

Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowany w miejscowości Brzezinka. 

W roku 2021 z terenu gminy odebrano 

łącznie prawie 2 719 ton odpadów,  

w tym odpady niesegregowane stanowiły 

prawie 70%. W ostatnich latach 

odnotowuje się wzrost masy zbieranych 

odpadów z terenu gminy. Jest to trend 

widoczny także na terenie całego 

powiatu jak i województwa.  

W perspektywie do 2030 roku można 

spodziewać się coraz większych 

problemów związanych z gospodarką odpadami w związku ze zwiększającą się masą wytwarzanych 

odpadów przypadających na jednego mieszkańca gminy.  

W związku z realizacją zapisów „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” -  

w 2014 r. opracowany został „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z ternu 

Gminy Brzeźnica na lata 2014-2032”. Mieszkańcy gminy Brzeźnica mają możliwość otrzymania 

dofinansowania z budżetu gminy na usuwanie wyrobów azbestowych - dotacja obejmuje odbiór, 

transport i unieszkodliwienie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest. Koszt demontażu 

pokrywa właściciel nieruchomości. 

Wg bazy azbestowej na terenie gminy Brzeźnica: 

- zinwentaryzowano 1 971,23 Mg wyrobów azbestowych,  

- unieszkodliwiono 435,96 Mg wyrobów azbestowych,  

- pozostało do unieszkodliwienia 1 535,27 Mg wyrobów azbestowych. 

Budowa geologiczna  

Obszar południowej części powiatu wadowickiego, w tym gminy Brzeźnica charakteryzuje się 

urozmaiconą budową geologiczną poszczególnych jednostek geologicznych. Z bogactwem struktur 

geologicznych wiąże się duża różnorodność występujących tu surowców mineralnych. Kopaliny 

podstawowe występujące na terenie wschodniej części powiatu wadowickiego i gminy Brzeźnica to: 

surowce ilaste skaleniowe, wapienie, dolomity. Natomiast do pospolitych zaliczane są: kruszywo 

naturalne, iły, łupkowe piaski i żwiry oraz surowce ilaste ceramiki budowlanej głównie gliny. Na terenie 

gminy prowadzi się eksploatację złóż kruszywa naturalnego „Rusocice – Gary”, które zajmuje tereny 

przynależne do wsi Łączany. 
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System flory i fauny 

Gmina Brzeźnica z uwagi na swoje usytuowanie w środowisku, w strefie przejściowej od doliny rzeki 

Wisły na północy do gór na południu, w rejonie tak zwanego progu karpackiego, prezentując znaczne 

zróżnicowanie elementów środowiska przyrodniczego, należy do terenów o bogatej różnorodności 

biologicznej. Wpływ na bioróżnorodność gminy miała budowa stopnia wodnego w Łączanach na rzece 

Wiśle ponieważ w ten sposób powyżej zapory powstał zbiornik wodny stanowiący zimowisko ptaków, 

a także dla licznych gatunków miejsce lęgowe. 

 

Jednymi z cennych walorów, łączących wartości środowiska przyrodniczego i kulturowego gminy 

Brzeźnica, wpływającym na atrakcyjność dla zamieszkania i turystyki są jej walory krajobrazowe. 

Wynika to z usytuowania obszaru objętego niniejszym opracowaniem pomiędzy dwoma atrakcyjnymi 

krajobrazowo jednostkami fizyczno-geograficznymi to jest Pogórzem Wielickim i Wyżyną Krakowsko-

częstochowską. Dodatkowo tę atrakcyjność podnosi przepływająca wzdłuż północnej granicy gminy 

rzeka Wisła. 

Wielowiekowa gospodarka człowieka na terenie gminy Brzeźnica spowodowała znaczne 

przekształcenia krajobrazu. Skala tych przekształceń jest zróżnicowana. Najmniej przekształcone są 

południowe krańce gminy. Dominuje tu krajobraz naturalno-kulturowy, leśno-rolniczy, w którym 

kompleksy leśne porastające wzniesienia pasma Draboża są rozczłonkowane przez stosunkowo 

niewielkie kompleksy łąk i gruntów ornych z niewielką ilością rozproszonej zabudowy zagrodowej lub 

jednorodzinnej. Urozmaicona rzeźba terenu z łagodnymi wzgórzami i dolinkami cieków wodnych 

sprawia, że oprócz większych kompleksów leśnych występują zadrzewienia porastające brzegi 

potoków i skarpy dróg polnych oraz zadrzewienia śródpolne. Wszystkie te elementy składają się na 

wzajemne harmonijne przenikanie się elementów naturalnych i antropogenicznych krajobrazu. 

Specyficznymi naturalno-kulturowymi elementami krajobrazu gminy Brzeźnica są antropogeniczne 

zbiorniki wodne: kompleks stawów rybnych w Brzeźnicy, „Kanał Łączański” oraz zbiornik na Wiśle 

powyżej stopnia wodnego w Łączanach. 

Najbardziej zbliżona do naturalnej jest roślinność lasów zajmujących około 16,5% powierzchni gminy 

(lesistość jest niższa od średniej wojewódzkiej – 28,6% oraz powiatowej – 23,8%). Największy 

kompleks leśny stanowią lasy porastające pasmo Draborza wznoszące się na południowych krańcach 

gminy. Lasy tworzą mniej więcej ciągłe pasmo w południowych częściach miejscowości Bęczyn, 

Paszkówka, Kopytówka i Marcyporęba. Skład gatunkowy drzewostanu jest tu zróżnicowany. Na 

wschodnim krańcu tego pasma w źródłowym odcinku doliny Sosnówki, dopływu rzeki Wisły, dominują 

olszyny. Dalej na zachód w Paszkówce dominuje sosna, jodła i dąb. Środkową najwyższą część 

pasma porastają lasy iglaste sosnowo-jodłowe. Wzniesienia Trawnej Góry i Niedźwiedzia  

w miejscowości Marcyporęba porastają mieszane lasy jodłowodębowe. Drugi co do wielkości 

kompleks leśny w gminie to Las Burzyńskiego porastający wzniesienia w zachodniej części 

miejscowości Tłuczań. 

Do obszarów prawnie chronionych na terenie gminy Brzeźnica należą pomniki przyrody w postaci 

pojedynczych lub grup drzew.  
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Sieć ekologiczna ECONET-PL 

Przez północną część gminy, z zachodu na wschód, przebiega dolina rzeki Wisły, korytarz 

ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym, oznaczony w ramach sieci ECONET-PL, jako 26 m 

Korytarz Górnej Wisły. W skali regionalnej łączy on ekologicznie - podgórskie i beskidzkie tereny 

wyznaczone w ramach sieci ECONET-PL, obszaru węzłowego o znaczeniu krajowym – 29 K Obszar 

Beskidu Śląskiego z terenami wyznaczonymi w ramach sieci ECONET-PL, obszaru węzłowego  

o znaczeniu krajowym – 16 K Obszar Krakowski. 

 

Analiza SWOT 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

Strefa przestrzenna  

Infrastruktura  

- Atrakcyjne położenie geograficzne, różnorodne 
ukształtowanie terenu 

 
- Niewielka odległość od aglomeracji 

krakowskiej oraz innych miast 
(Wadowice, Oświęcim, Skawina, Zator) 

 
- Położenie na kolejowym, drogowym i wodnym 

szlaku komunikacyjnym 
 

- Przynależność gminy do obszaru małopolskiej 
zachodniej, Euroregionu Beskidy, 

stowarzyszenia Dolina Karpia 
 

- Dostępność infrastruktury technicznej (m.in. 
sieci energetycznej, Internet, sieci gazowej, 

wodociągowej) 
 

- Znaczna liczba obiektów infrastruktury 
społecznej oraz kultury 

 
 

- Funkcjonujące na terenie gminy oczyszczalnie 
ścieków  

 
 

 
- Zły stan techniczny części dróg gminnych  

i powiatowych  
 

- Niewystarczający  stan większości 
infrastruktury komunikacyjnej  

 
- Niedobór zagospodarowanych miejsc 

postojowych  
 

 - System oświetlenia ulicznego wymagający 
modernizacji i rozbudowy 

 
- Brak pełnego skanalizowania gminy  

Środowisko  



Strategia Rozwoju Gminy Brzeźnica  na lata 2023-2030 
 

 

Strona | 16  

 

 
- Poprawa jakości powietrza w ostatnich latach 

 
- Zasób wód powierzchniowych  

 
- Sprawnie funkcjonujący system gospodarki 

odpadami  
 

- Udzielanie wsparcia finansowego do wymiany 
źródeł ciepła, unieszkodliwiania wyrobów 

zawierających azbest, budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

 
- Brak dużych zakładów przemysłowych 

negatywnie oddziaływujących na środowisko 
 

- Funkcjonująca na terenie gminy Mała 
Elektrownia Wodna  

 
- Zły stan wód powierzchniowych (na podstawie 

badań GIOŚ) 
 

- Przekroczenia poziomów dopuszczalnych 
substancji niebezpiecznych w powietrzu (na 

podstawie badań GIOŚ) 
 

- Niski udział OZE w bilansie energetycznym 
gminy 

 
- Zagrożenie powodziowe  

 
- Poziom lesistości niższy od większości gmin 

powiatu   
 

- Wysoka masa eternitu wymagającego 
usunięcia 

 
- Brak cennych obszarów prawnie chronionych  

 
- Występujące zagrożenie osuwiskowe  

SZANSE ZAGROŻENIA 

- Zwiększająca się świadomość ekologiczna  
i rozwój alternatywnych źródeł energii 

 
- Przywrócenie pasażerskiego ruchu kolejowego 

w kierunku Krakowa 
 

- Zwiększenie odporności gminy na zmiany 
klimatu  

 
- Rozwój infrastruktury technicznej (sieci 

kanalizacyjnej, gazowej, internetu 
światłowodowego)  

 
- Modernizacja przestarzałej infrastruktury 

związanej z dostarczeniem wody (m.in. stacji 
uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, wraz  

z zwiększeniem ich przepustowości) 
 

- Wzrost masy odbieranych odpadów 
 

- Niepewna sytuacja geopolityczna wpływająca 
na zmianę założeń polityki ochrony powietrza na 

terenie województwa  
 

- Dalsze zanieczyszczenie oraz brak poprawy 
jakości wód powierzchniowych poprzez 

zanieczyszczenia z sąsiednich ośrodków 
miejskich  

 
- Pogłębiające się deficyty wody 

 
- Prowadzenie nieprawidłowej polityki 

przestrzennej  
 

- Postępujące zmiany klimatu (podtopienia, 
huragany, pożary) 

 
- Rosnące koszty przygotowania  

i realizacji inwestycji 
 

-  Nowe regulacje prawne dot. m.in. podatków 
czy programów ogólnokrajowych, które mają  

negatywny wpływ na budżety gmin  
i mogą powodować ograniczenie realizacji 

nowych inwestycji 

 

Główne wyzwania dla gminy Brzeźnica:  

 Modernizacja oraz rozbudowa dróg i chodników. 

 Dalszy rozwój komunikacji publicznej na terenie gminy. 
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 Rozwój infrastruktury technicznej postępujący wraz z rozwojem budownictwa 

jednorodzinnego.  

 Pełne skanalizowanie gminy.  

 Modernizacja systemów grzewczych w gospodarstwach domowych.   

 Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, konserwacja rowów melioracyjnych.  

 Stała ochrona przeciwpowodziowa.  

 Budowa nowych ujęć wody.  

 Działania adaptacyjne na rzecz ochrony przed zmianami klimatu. 

 

2.2. W zakresie procesów społecznych  

Demografia  

Na terenie gminy Brzeźnica występują 

korzystne tendencje demograficzne. 

Jednym z głównych trendów jest 

corocznie wzrastająca liczba 

mieszkańców gminy, co stanowi trend 

odwrotny do obserwowanego na 

terenie powiatu wadowickiego  

i województwa małopolskiego. 

Końcem roku 2021 teren gminy 

zamieszkiwało 10 327 osób.  

Do najliczniej zamieszkanych miejscowości należą: Łączany – ok. 15% mieszkańców gminy, 

Brzeźnica – ok. 13% mieszkańców gminy oraz Sosnowice – ok. 12% mieszkańców gminy.  

Na przestrzeni ostatnich lat w gminie 

Brzeźnica odnotowuje stały dodatni 

bilansu salda migracji oraz przyrostu 

naturalnego liczby mieszkańców (za 

wyjątkiem roku 2021), co wskazuje na 

rozwój gminy pod względem społecznym 

i ekonomicznym. 
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Obserwując strukturę wiekową mieszkańców zauważyć można wzrost liczby mieszkańców  

w wieku poprodukcyjnym, co jest 

skutkiem ogólnokrajowego procesu 

starzenia się społeczeństwa. 

Jednocześnie zauważalny jest 

systematyczny spadek mieszkańców 

w wieku produkcyjnym. Infrastruktura 

społeczna i przestrzenna powinna 

być dostosowana do zmian  

w strukturze wiekowej mieszkańców. 

Korzystnym trendem jest stały wzrost 

liczby mieszkańców w wieku 

przedprodukcyjnym.  

Pomoc społeczna 

Główny cel pomocy społecznej to umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

Zadania te realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy (GOPS).  Działalność 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie gminy oceniono prawidłowo.  

W ostatnich latach 

odnotowywany jest 

systematyczny spadek osób  

i rodzin korzystających  

z pomocy społecznej na 

analizowanym obszarze co 

świadczyć może o poprawie 

jakości życia mieszkańców 

na przestrzeni ostatnich lat.  

 

Pomoc udzielana jest w formie zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej 

zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń opiekuńczych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowej 

zapomogi z tytułu urodzenia trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinie, świadczenia rodzicielskiego. 

Do najczęściej przyznawanych świadczeń społecznych na terenie gminy Brzeźnica należy: 

świadczenia z tytułu ubóstwa, długotrwałej lub ciężkiej choroby, czy niepełnosprawności.  

Najczęściej występujące przyczyny przyznawania pomocy społecznej w 2021 roku to: 

 długotrwała lub ciężka choroba 121 rodzin, 
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 ubóstwo 118 rodziny, 

 niepełnosprawność 108 rodzin, 

 bezrobocie 50 rodziny, 

 alkoholizm 24 rodzin, 

 bezradność w sprawach opieki 20 rodzin, 

 potrzeby ochrony macierzyństwa 22 rodzin, w tym wielodzietność 17 rodzin, 

 trudność w przygotowaniu do życia po zwolnieniu z Zakładu Karnego 9 rodzin, 

 bezdomność 6 rodzin. 

W większości rodzin korzystających z pomocy występuję więcej niż jedna przyczyna i następuje 

nawarstwianie się problemów społecznych.  

W związku z faktem, iż na terenie gminy Brzeźnica sukcesywnie wzrasta udział osób w wieku 

poprodukcyjnym na terenie gminy funkcjonują trzy placówki: dom seniora w Łączanach, dom seniora 

w Marcyporębie i Klub Seniora w Brzeźnicy. Korzystający z placówek mają zapewniony ciepły posiłek 

oraz szereg zajęć aktywizujących społecznie, warsztaty terapii zajęciowej oraz szeroko pojętą 

aktywizację, w tym ogólną gimnastykę usprawniającą, zwiększającą aktywność ruchową. Seniorzy 

mają także możliwość korzystania z biblioteczki oraz internetu. W ramach zajęć organizowane mają 

również wycieczki integracyjne. 

Bezrobocie  

Analizując poziom bezrobocia na terenie 

gminy zauważyć można, iż liczba osób 

bezrobotnych na terenie gminy spada, 

zgodnie z poniższym wykresem  

(z wyjątkiem roku 2020, w którym 

odnotowano wzrost liczby osób 

bezrobotnych, co może być 

konsekwencją panującej na terenie 

kraju epidemii COVID-19). Końcem roku 

2021 liczba osób bezrobotnych wynosiła 

162 osoby.  

Wśród osób bezrobotnych w 2021 roku na terenie gminy Brzeźnica: 

 22% to osoby bezrobotne w przedziale do 30 roku życia,  

 30% to osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia, 

 49% to osoby długotrwale bezrobotne.  

Stopa bezrobocia rejestrowanego na terenie gminy Brzeźnica w ostatnich latach kształtowała się 

następująco:  
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 2016 r. – 2,3%, 

 2017 r. – 2,2%, 

 2018 r. – 2,2%, 

 2019 r. – 2,0%,  

 2020 r. – 2,9%, 

 2021 r. – 2,5%. 

Warto wspomnieć, iż końcem roku 2021 stopa bezrobocia dla powiatu wadowickiego wynosiła 4,9%,  

a dla województwa małopolskiego 4,5%. Wyniki osiągane przez gminę Brzeźnica świadczą o dobrej 

kondycji rynku pracy na terenie gminy.  

Kultura, sport, rekreacja  

W gminie Brzeźnica działalność kulturalną prowadzą dwie samorządowe instytucje kultury oraz 

stowarzyszenia i inne organizacje. W obszarze sportu i rekreacji szczególnie aktywnie wyróżniają się 

kluby sportowe. 

Głównym organizatorem wydarzeń kulturalnych jest Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy (CKiP). 

Centrum prowadzi szeroką wymianę kulturalną, której celem jest promocja zespołów działających  

w gminie Brzeźnica na terenie innych ośrodków w kraju i za granicą. Jest miejscem spotkań nie tylko 

tych, którzy aktywnie zajmują się twórczością, ale również tych, którzy są jej odbiorcami, miłośnikami  

i w ten sposób biorą udział w życiu kulturalnym. CKiP organizuje szereg imprez i zajęć mających 

charakter otwarty m.in.: Dożynki Gminne, pikniki rodzinne, turnieje, wyjazdy rekreacyjno – turystyczne, 

imprezy sportowo-rekreacyjne. 

Podstawowe kierunki działań w działalności CKiP: 

 stałe, otwarte formy zajęć, odbywające się systematycznie w ciągu całego roku szkolnego, 

obejmujące dziedziny takie jak: plastyka, rękodzieło artystyczne, muzyka, taniec, sport , 

zajęcia eksperymentalne, działalność socjoterapeutyczna; CKiP wspiera lokalny ruch 

artystyczny poprzez wsparcie działających w gminie Brzeźnica trzech Orkiestr Dętych, 

jedenastu Kół Gospodyń Wiejskich i innych stowarzyszeń działających na terenie gminy  

(m.in. OSP, kluby sportowe). 

 organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w Gminie Brzeźnica. 

 CKiP jest wydawcą lokalnego pisma społeczno-kulturalnego „Taka Malownicza Gmina”. 

W obszarze kultury od 1946 r. działalność prowadzi Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy wraz  

z pięcioma filiami bibliotecznymi na terenie gminy: Łączany, Marcyporęba, Paszkówka, Sosnowice, 

Tłuczań. Od 2014 r. siedziba główna Biblioteki mieści się w odrestaurowanym XIX-wiecznym 

spichlerzu. Tradycję i współczesność tego miejsca oddaje nazwa  Spichlerz Książki w Brzeźnicy. 

Podstawowe zadania realizowane przez instytucję obejmują gromadzenie, opracowywanie  

i udostępnianie księgozbioru. Instytucja wniosła bogaty wkład w opracowanie historii lokalnej i walorów 
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kulturowych gminy poprzez zredagowane i wydane publikacje książkowe, albumy starej fotografii,  

mapy, foldery, ulotki. W ramach bieżącej działalności upowszechniania kultury organizowane  

są wystawy w tym plenerowe, spotkania, prelekcje, dyskusyjne kluby książki, wernisaże, edukacja 

regionalna. Wszystkie dodatkowe działania w zakresie promocji kultury i lokalnego dziedzictwa 

realizowane są we współpracy z gminnymi instytucjami oraz zewnętrznymi podmiotami, w tym 

stowarzyszeniami twórców kultury.  

Na terenie gminy funkcjonuje wiele organizacji pozarządowych, w tym m.in. 11 kół gospodyń wiejskich 

(KGW): KGW Bęczyn, KGW Brzeźnica, KGW Brzezinka, KGW Łączany, KGW Marcyporęba, KGW 

Nowe Dwory, KGW Paszkówka, KGW Sosnowice, KGW Tłuczań i KGW Wyźrał. Koła aktywnie 

uczestniczą w życiu społeczno-kulturalnym gminy. Panie i Panowie działający w KGW  

są współorganizatorami wielu przedsięwzięć mających na celu rozwój kulturalny gminy. Uczestniczą  

w uroczystościach, zarówno patriotycznych, kościelnych, jak i lokalnych imprezach kulturalnych,  

a także w konkursach zarówno lokalnych, jak i regionalnych. 

Wraz z gminami Zator, Osiek, Przeciszów, Polanka Wielka, Tomice i Spytkowice uczestniczy 

inicjatywie „Dolina Karpia” i pod tą nazwą utworzono Lokalną Grupę Działania (Program Leader+), 

obejmującą swym działaniem gminę Brzeźnica. 

Na terenie gminy funkcjonują także pozarządowe organizacje sportowe: Ludowy Klub Sportowy 

„Nadwiślanka" w Brzeźnicy, Akademia Piłkarska „Wisła Brzeźnica", Ludowy Klub Sportowy „Sokół"  

w Chrząstowicach, Międzyszkolny Klub Kajakowy w Łączanach, Ludowy Klub Sportowy „Wisła"  

w Łączanach, Uczniowski Klub Sportowy w Brzeźnicy, Parafialny Uczniowski Klubu Sportowego 

„Pobiedr" w Paszkówce, Ludowy Klub Sportowy „Dąb" w Paszkówce, Ludowy Klub Sportowy 

„Przełęcz" w Kossowej, Ludowy Klub Sportowy „Płomień" w Sosnowicach, Uczniowski Klub Sportowy 

„Sprint” w Marcyporębie oraz Akademia Kobiecego Futbolu „Wisła Brzeźnica”. 

Dodatkowo do organizacji pozarządowych można zaliczyć 10 jednostek ochotniczych straży 

pożarnych w miejscowościach: Bęczyn, Brzezinka, Brzeźnica, Chrząstowice, Kopytówka, Łączany, 

Marcyporęba, Paszkówka, Sosnowice, Tłuczań.  

Pozostałe organizacje działające na terenie Gminy Brzeźnica to m.in.: 

 Stowarzyszenia „Kossowa Od Nowa”, 

 Stowarzyszenia „Taka Malownicza Gmina”, 

 Społeczny Komitet Ratowania Kościółka w Tłuczani, 

 Stowarzyszenie Rozwoju Sołectw Marcyporęba i Bachorowice, 

 Klub Honorowy Dawców krwi „DAR SERCA”, 

 Międzygminne Koło Pszczelarzy,  

 Stowarzyszenie EKO-MuZEUm, 

 Stowarzyszenie "Nowoczesna Gospodyni", 

 Związek marynarzy byłych filsaków i miłośników Łączan. 
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Oświata 

Na terenie gminy Brzeźnica funkcjonują 3 szkoły podstawowe: 

 Szkoła Podstawowa w Marcyporębie, 

 Szkoła Podstawowa w Sosnowicach, 

 Szkoła podstawowa w Paszkówce, 

oraz 3 zespoły szkolno-przedszkolne w ramach których funkcjonują: 3 szkoły podstawowe,  

3 przedszkola, 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy, 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączanach, 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tłuczani. 

które zwiększają atrakcyjność gminy wśród młodych rodziców oraz ułatwiają pogodzenie życia 

prywatnego z zawodowym. 

Jednym ze wskaźników oceny 

jakości edukacji jest 

współczynnik skolaryzacji. 

Stosunek wszystkich osób 

uczących się na danym poziomie 

kształcenia do całej populacji 

osób będących w wieku 

nominalnie przypisanym temu 

poziomowi kształcenia, czyli tak 

zwany współczynnik skolaryzacji 

brutto. 

W latach 2016-2020 

współczynnik skolaryzacji dla szkolnictwa podstawowego na terenie gminy wykazał wartość mniejszą 

niż 100. Oznacza to, że mieszkańcy gminy Brzeźnica uczęszczają też do innych szkół podstawowych 

niż do tych, które znajdują się na terenie ich gminy. Jednakże we wszystkich badanych latach 

wskaźnik ten utrzymywał się na poziomie powyżej 90%. 

Ochrona zdrowia  

Zadania opieki zdrowotnej na terenie gminy Brzeźnica wypełnia głównie Centrum Medyczno – 

Rehabilitacyjne w Brzeźnicy. W wielofunkcyjnym nowoczesnym budynku Centrum Medyczno-

Rehabilitacyjne zlokalizowane są.: Gminny Ośrodek Zdrowia, Oddział Rehabilitacji, Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej, Gminne Centrum Usług Wspólnych, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Ośrodki zdrowia są także zlokalizowane w miejscowościach Paszkówka i Łączany.  
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Bezpieczeństwo  

Gmina Brzeźnica dokłada wszelkich starań w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców. W gminie 

Brzeźnica wiele instytucji dba o to, aby zapewnić i poprawić bezpieczeństwo mieszkańcom gminy. 

Działalność edukacyjną na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa prowadzi m.in. Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która funkcjonuje przy Urzędzie Gminy  

w Brzeźnicy. Wójt wraz z komisją udziela dotacji organizacjom i instytucjom, które swoimi działaniami 

zmniejszają wśród dzieci i młodzieży ryzyko sięgania po alkohol, narkotyki czy zachowań 

patologicznych, w tym przestępczości. 

W Brzeźnicy funkcjonuje także Posterunek Policji. 

Analiza SWOT 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

Strefa społeczna 

- Korzystna sytuacja demograficzna (wzrost 

liczby mieszkańców, wysoki udział mieszkańców 

w wieku przedprodukcyjnym)  

 

- Potencjał osadniczy gminy – dodatnie saldo 

migracji 

 

- Sprawne działanie Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

 

- Spadek liczby rodzin korzystających  

z pomocy społecznej na przestrzeni ostatnich lat  

 

- Poprawa sytuacji ekonomicznej mieszkańców 

(spadek liczby beneficjentów otrzymujących  

świadczenia społeczne z tytułu ubóstwa) 

 

- Spadek liczby osób bezrobotnych  

(z wyjątkiem roku 2020) oraz niska stopa 

bezrobocia  

 

- Dobra ocena poziomu nauczania  

w placówkach oświatowych 

 

- Przeprowadzone w ostatnich latach inwestycje 

związane z modernizacją i doposażeniem 

placówek oświatowych  

 

- Funkcjonujące żłobki na terenie gminy  

 

- Oferta wsparcia dla seniorów  dom seniora  

 

- Niedobór infrastruktury spędzania czasu 

wolnego np. placów zabaw, miejsc rekreacji  

 

- Duża konkurencyjność oferty spędzania czasu 

wolnego, wzrost ceny  książek. 

 

- Niedobór wydarzeń kulturalnych  

w szczególności dla dzieci i młodzieży 

(akcentowany w trakcie ankietyzacji) 

 

- Wysoki udział osób długotrwale bezrobotnych 

(prawie 50%) wśród zarejestrowanych 

bezrobotnych na terenie gminy 

 

- Niski poziom bezpieczeństwa drogowego – 

(akcentowany w trakcie ankietyzacji) 
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w Łączanach, dom seniora w Marcyporębie  

i Klub Seniora w Brzeźnicy  

 

- Bogata oferta Centrum Kultury i Promocji  

w Brzeźnicy 

 

- Zasoby księgozbiorów bibliotek publicznych  

w tym nowości książkowych oraz wydarzenia 

kulturalne w Spichlerzu Książki w Brzeźnicy   

 

- Udział mieszkańców w życiu kulturalnym gminy  

 

- Liczne organizacje pozarządowe, w tym Koła 

Gospodyń Wiejskich 

 

- Wielofunkcyjna, nowoczesna placówka: 

Centrum Medyczno – Rehabilitacyjne  

w Brzeźnicy 

SZANSE ZAGROŻENIA 

- Prowadzenie przez państwo polityki  

Prorodzinnej 

 

- Dalszy wzrost liczby mieszkańców gminy, 

dodatnie saldo migracji oraz wartości przyrostu 

naturalnego  

 

- Wzmacnianie integracji mieszkańców  

- Migracje ludności, w szczególności młodych do 

większych aglomeracji 

 

- Postępujący proces starzenia się 

społeczeństwa powiązany z brakiem 

odpowiedniej opieki zdrowotnej  

Wyzwania dla gminy Brzeźnica: 

 Utrzymanie korzystnych trendów demograficznych.  

 Rozszerzanie oferty społecznej dla dzieci i młodzieży. 

 Modernizacja i doposażenie placówek oświatowych wraz z adaptacją otoczenia obiektów.  

 Rozbudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych (m.in. place zabaw, siłownie zewnętrzne, 

obiekty sportowe, skatepark). 

 Modernizacja miejsc integracji mieszkańców. 

 Działania z zakresu integracji mieszkańców dzięki wydarzeniom kulturalnym. 

 Wsparcie osób bezrobotnych, w szczególności długotrwale bezrobotnych. 

 Wsparcie osób niepełnosprawnych z terenu gminy.  

 Współpraca w zakresie przeciwdziałania spodziewanym problemom związanym  

z funkcjonowaniem służby zdrowia na poziomie lokalnym.  
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2.3. W zakresie uwarunkowań gospodarczych 

Przedsiębiorczość  

Wśród podmiotów przeważają mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające nie więcej niż 10 osób, 

prowadzące różnorodną działalność gospodarczą, tj. handlową, usługową, produkcyjną, rzemieślniczą 

i gastronomiczną. 

Osoby zarejestrowane działają jednoosobowo, bądź w formie spółek cywilnych. Zakres działania 

obejmuje głównie gminę Brzeźnica, Skawina, Wadowice i Kraków. W związku z powyższym duży 

odsetek mieszkańców gminy znajduje 

zatrudnienie na tym obszarze. 

Końcem 2021 roku liczba podmiotów 

gospodarczych na terenie gminy 

Brzeźnica przekroczyła 1000 

przedsiębiorstw i stanowiła wartość 

1049.  

Liczba podmiotów gospodarczych na 

1000 mieszkańców w roku 2021 dla 

gminy Brzeźnica wynosiła 2,7, podczas 

gdy wartość dla powiatu wynosiła 6,1, 

a dla województwa małopolskiego 6,8.  Na terenie gminy występuje potencjał w zakresie rozwoju 

przedsiębiorczości.  

Turystyka  

Gmina Brzeźnica pod względem turystycznym stanowi ciekawe miejsce zarówno dla mieszkańców, 

jak i dla osób przyjezdnych, stanowiąc cel podróży turystycznych. Znajdują się tu bogate obszary 

leśne, jak i malownicza dolina rzeki Wisły. Turyści pragnący odpoczynku docenią sielankowy urok 

wiejskich pejzaży, a lubiący aktywnie spędzać czas mogą uprawiać sporty wodne (kajakarstwo, rejsy 

galarem) albo korzystać z tras pieszo-rowerowych. 

Do szlaków turystycznych gminy Brzeźnica zaliczyć można szlaki znakowane oraz nieznakowane, tj.: 

- szlaki znakowane:  

 z Brzeźnicy przez Marcyporębę na Trawną Górę (421 m), Górę Niedźwiedzią (430 m), Draboż 

(435 m) — Przytkowice, Zebrzydowice, aż do Kalwarii Zebrzydowskiej, 

 z Marcyporęby przez zachodni szczyt Trawnej Góry (410 m), Dolinę Brodawki, Górę 

Moczarka (440 m), dalej szlakiem żółtym wiodącym z Kalwarii Zebrzydowskiej do Wadowic 

(14 km), 

810 837 886 
947 993 

1 049 

0 

200 

400 

600 

800 

1 000 

1 200 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

LICZBA PODMIOTÓW 
GOSPODARCZYCH 



Strategia Rozwoju Gminy Brzeźnica  na lata 2023-2030 
 

 

Strona | 26  

 

 szlak rowerowy Doliny Karpia — Stowarzyszenie „Doliny Karpia” wytyczyło szereg tras 

rowerowych i spacerowych na terenie 6 gmin, które obejmuje, tj.: Zator, Przeciszów, Osiek, 

Polanka, Spytkowice, Brzeźnica. Szlak rowerowy „czerwony” przebiega przez Brzeźnicę, 

Marcyporębę, gdzie możemy zobaczyć kościół z XVII wieku p.w. św. Wojciecha, dalej poprzez 

Nowe Dwory, Tłuczań do gminy Spytkowice i dalej do Zatora. Odcinek „zielony” oznaczony 

został od Kościoła w Marcyporębie do przełęczy Zapusta, poprzez Draboż w kierunku 

Przytkowic. Odcinek „czarny” wiedzie od centrum Paszkówki poprzez przysiółek Posmyków 

gdzie łączy się ze szlakiem „zielonym”. Przez niewielki odcinek biegnie szlak „żółty”, który 

biegnie od strony Lgoty poprzez Cynzerówkę i wzdłuż granicy z gminą Spytkowice  

do Ryczowa, 

 pętla rowerowa Kraków – Tyniec – Brzeźnica – Czernichów – Piekary – Kraków, 

 szlak Architektury Drewnianej — zabytkami, które można zobaczyć podczas zwiedzania  

są kościółki w Sosnowicach i Marcyporębie, 

 szlak Papieski — trasa wiedzie z krakowskiego Salwatora, poprzez teren gminy Liszki, gminy 

Czernichów, gminy Brzeźnica i dalej przez Pasmo Draboża do Kalwarii Zebrzydowskiej. 

Istniejące w całej Polsce Szlaki Papieskie są jednocześnie Szlakami Maryjnymi. Oznaczony 

Szlak Papieski wiedzie starą trasą pielgrzymkową, którą od pokoleń podążały kalwaryjskie 

kompanie. Docelowym miejscem na Szlaku Papieskim jest Sanktuarium Maryjne w Kalwarii 

Zebrzydowskiej. 

Na obszarze gminy Brzeźnica turyści mogą zobaczyć wiele ciekawych miejsc oraz interesujących 

zabytków. Każda z miejscowości posiada bogate dziedzictwo kulturowe. Skarbiec materialnej kultury 

ludowej i sacrum utrwalone jest w przydrożnych kapliczkach i krzyżach. Ponad sto tych miejsc 

przydrożnej modlitwy opisano i zilustrowano w publikacji „Kapliczki bliskie sercu: gmina Brzeźnica, 

gmina Divina” (Wadowice, Brzeźnica 2010). Poniżej wymieniono najbardziej charakterystyczne 

obiekty zabytkowe w poszczególnych miejscowościach.   

Brzeźnica 

 Dwór w Brzeźnicy zbudowany został w XVIII w. i położony jest w ogrodzie krajobrazowym  

z II poł. XIX w. Jest to budynek parterowy z piętrowym ryzalitem na krótkiej osi i z facjatą. 

Obok stoi murowany spichlerz z I poł. XIX w. W parku przydworskim można zobaczyć piękny 

starodrzew z 7 pomnikami przyrody. Całość jest zniszczona i wymaga odnowy. Dwór stanowi 

własność prywatną. 

Paszkówka  

 Zespół pałacowo-parkowy w Paszkówce, dwór zbudowany ok. 1886 r. w stylu 

pseudogotyckim i otoczony ogrodem w stylu włoskim. Atrakcją wnętrz jest m.in. sklepienie 

palmowe. Obecnie odrestaurowany w latach 90. XX w., stanowi okazałą rezydencje 

funkcjonującą jako hotel. Fundatorami pałacu byli Ludwika i Leonard Wężykowie. Drzewostan 

w parku określa się na 100–250 lat. W parku znajduje się 11 drzew pomnikowych.  
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 Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego — murowany w latach 1882–1891, na miejscu 

drewnianego (wzmiankowanego 1325–27). W kościele znajduje się chrzcielnica barokowa 

oraz posąg apostoła powstały ok. 1350 r. 

 Zabytki piśmiennictwa w archiwum parafialnym. 

Sosnowice 

 Kościółek p.w. Imienia Najświętszej Marii Panny, wzmiankowany w aktach wizytacji biskupiej 

w 1598 r. Kościółek jest drewniany o konstrukcji zrębowej, z sygnaturką z 1733 r. W posadzce 

znajduje się kamienna płyta z XVI w. zamykająca wejście do grobu „Strzałów” herbu Kotwicz. 

W kościółku znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem i Janem Chrzcicielem malowany 

na desce w stylu barokowym. 

 Zespół budynków podworskich. 

Tłuczań 

 Drewniany kościółek Nawiedzenia NMP. Pochodzi on z 1664 r., a odnowiony został w 1846 r. 

Kościółek ma konstrukcję zrębową i posiada wieloboczne prezbiterium, ołtarz główny 

późnobarokowy, ołtarz boczny wczesnobarokowy oraz chór muzyczny na dwóch belkach  

z malowidłami barokowymi na podniebieniu. Wieżyczka kościółka ma sygnaturkę kształtu 

barokowego. W XXI w. dzięki determinacji mieszkańców i ludzi dobrej woli pozyskano 

fundusze na renowację świątyni. Dzięki przeprowadzonym pracom konserwatorskim kościółek 

został ocalony od zniszczenia.   

 Murowany kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny z lat 40. XX w.   

 Zabytki piśmiennictwa w archiwum parafialnym. 

 Pomnik upamiętniających śmierć amerykańskich lotników - załogi samolotu zestrzelonego  

w czasie II wojny światowej.   

Kopytówka  

 Zespół dworsko-parkowy w Kopytówce. Dwór pochodzi z II poł. XIX w. i jest murowany  

z zabudowaniami dworskimi: oficyną, spichlerzem murowanym z 1869 r. oraz stajniami 

dworskimi z XX w. Teren dworu otoczony jest parkiem. Dwór powstał w stylu eklektycznym.  

W wieżyczce dworu mieści się kaplica. W XVII w. w innym drewnianym dworze w Kopytówce, 

który stał w niedalekiej odległości od istniejącego również była kaplica dworska. Znajdował się 

tam obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, na którym w 1641 r. pojawiły się krwawe łzy.  

Po cudownym objawieniu obraz trafił do klasztoru Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. 

Marcyporęba 

 Zespół sakralny w Marcyporębie z kościołem p.w. św. Marcina . Powstał on w 1670 r.,  

a w latach 1831 i 1872 był restaurowany. Budowla jest drewniana o konstrukcji zrębowej. 

Wewnątrz można podziwiać ołtarz główny i dwa boczne rokokowe oraz zabytkową 

chrzcielnicę i scenę ukrzyżowania w nawie głównej z XV/XVI w.  
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 Murowana kaplica pod lasem, zbudowana na planie prostokąta. Wewnątrz kaplicy znajduje 

się figura Chrystusa upadającego pod krzyżem z II poł. XVIII w. lub I poł. XIX w. 

 Zabytki piśmiennictwa w archiwum parafialnym. 

Bęczyn 

 Pomnikowe stare dęby, pozostałości po parku dworskim.  

Kossowa 

 Zespół dworsko-parkowy. Dwór zajmuje powierzchnię 5 ha i otoczony jest parkiem z licznymi 

pomnikami przyrody (dęby, lipy). Obecny dwór datuje się na 1908 r. Dwór wybudowany  

z piętrowym rozelitem na osi krótszej oraz facjatą na osi dłuższej. 

Ponadto na terenie gminy Brzeźnica do rejestru zabytków wpisanych jest wiele zabudowań 

mieszkalnych, a kapliczki rozmieszczone na terenie gminy wyznaczają szlak pielgrzymkowy. Turyści 

zwiedzając mogą napotkać na liczne stanowiska archeologiczne. W Łączanach istnieje ścieżka 

ornitologiczna. Do produktów lokalnych gminy można zaliczyć: kwocek — polewka z karpieli, kręcipoła 

— nalewka, tort dziadowski, siemionka — wigilijna polewka z siemienia konopnego, żur pitusek —  

z mąki żytniej i owsianej, kompot Pituch — ze śliw Damach. 

Na terenie gminy Brzeźnica we wsi Marcyporęba (sołectwo Bachorowice) powstał pierwszy  

w powiecie wadowickim Dom Polsko–Słowacki, który oferuje 20 miejsc noclegowych w 2 pokojach 

(łóżka piętrowe), pokój dla opiekuna, aneks kuchenny, zaplecze sanitarne.  

Średni czas pobytu turysty wynosi 1,7 doby, a turysty zagranicznego 2,2 doby. Wskazuje to na pobyty 

związane z „biznesowymi” spotkaniami lub uczestnictwem w imprezie czy konferencji. 

Rolnictwo  

Obszar gminy Brzeźnica charakteryzuje się dobrymi warunkami klimatycznymi oraz glebowymi (gleby 

niezanieczyszczone metalami ciężkimi) sprzyjającymi rozwojowi rolnictwa. 

Zgodnie z powszechnym spisem rolnym na terenie gminy zinwentaryzowano 709 gospodarstw 

rolnych, w tym: 

 do 1 ha – 6,63%, 

 od 1 do 5 ha – 80,82%, 

 od 5 do 10 ha – 6,77%, 

 od 10 do 15 ha – 2,40%, 

 pow. 15 ha – 3,39%. 

Dużą szansą dla gminy Brzeźnica jest rozwój agroturystyki połączonej z ekoturystyką. Daje to 

możliwość aktywizacji gospodarstw rolnych. Gmina Brzeźnica ze względu na rozdrobnienie 

gospodarstw rolnych i walory przyrodnicze stwarza takie możliwości. Jednak konieczne jest 

propagowanie tego typu działalności wśród rolników i szkolenia w tym zakresie. Rolnicy są w stanie 
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zapewnić turystom zdrowe posiłki z miejscowych produktów rolnych oraz zaproponować formy 

rekreacji i wypoczynku.  

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

Strefa gospodarcza 

- Wzrastająca liczba podmiotów gospodarczych 

 

- Funkcjonowanie Marki lokalnej Doliny Karpia 

 

- Przynależność do Euroregionu Beskidy  

 

- Bogata oferta szlaków turystycznych, w tym 

unikatowych z skali kraju (np. szlak papieski) 

 

- Bogate dziedzictwo kulturowe  

  

 

- Znacznie niższy poziom przedsiębiorczości od 

wartości dla powiatu i województwa 

 

- Niedostateczne zaplecze turystyczne – mało 

obiektów rekreacyjnych, mała liczba 

gospodarstw agroturystycznych 

 

- Brak większych terenów inwestycyjnych  

w posiadaniu gminy 

 

- Brak instytucji wspierających biznes 

zlokalizowanych bezpośrednio na terenie gminy 

(np. Inkubator przedsiębiorczości) 

 

- Zły stan założeń dworskich w  Kossowie  

i Brzeźnicy stanowiących dziedzictwo 

historyczne miejscowości oraz ograniczony 

wpływ gminy na ww. założenia  

SZANSE ZAGROŻENIA 

- Duży potencjał rozwoju turystyki opartej na 

wędkarstwie, kajakarstwie czy turystyce 

rowerowej  

 

- Odzyskanie przez gminę zabytkowych założeń 

dworskich w Brzeźnicy i Kossowie i ich 

adaptacja na funkcje turystyczno – rekreacyjno 

– społeczne  

 

- Wykorzystanie potencjału inwestycyjnego 

związanego z korzystnym położeniem 

geograficznym 

 

- Rozwój gospodarczy dzięki wznowionym 

przyjazdom kolejowym 

 

- Potencjał rozwoju agroturystyki  

 

- Pozyskanie nowych inwestorów  

 

- Wzmożona konkurencja między samorządami 

o pozyskanie inwestorów 

 

- Bogatsza oferta turystyczna sąsiednich 

ośrodków 

 

- Zanik funkcji rolniczej gminy  
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- Moda na zdrowy i aktywny tryb życia, 

rekreację, turystykę jednodniową oraz 

weekendową 

 

- Możliwość pozyskania dofinansowania  

w ramach nowej perspektywy finansowej Unii 

Europejskiej na lata 2021-2027 

Wyzwania dla gminy Brzeźnica: 

 Wzrost liczby średnich i dużych przedsiębiorstw na terenie gminy dających nowe możliwości 

zatrudnienia.  

 Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w oparciu o prawidłowo prowadzoną politykę 

przestrzenną.  

 Rozwój turystyki weekendowej oraz pobytowej. 

 Wzmacnianie zaplecza około turystycznego – wykorzystanie dworów w Kossowie i Brzeźnicy.  

 Rozwój infrastruktury rowerowej pod kątem turystyki rowerowej.  

 Wsparcie rolnictwa.  

 Promocja gminy na tle regionalnym.  
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III. Wizja rozwoju i misja gminy 
Brzeźnica  
w perspektywie do 2030 roku 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nowoczesne Centrum 
Medyczno – 
Rehabilitacyjne  

w Brzeźnicy 
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Wizja rozwoju stanowi projekcję, opis pożądanego stanu rzeczywistości przestrzenno-społeczno-

gospodarczej obszaru gminy Brzeźnica w perspektywie do 2030 roku. Określa stan docelowy, do 

którego dążyć będą władze samorządowe i wszyscy zaangażowani partnerzy. Wskazuje ona 

zasadniczy kierunek wspólnie podejmowanych interwencji. Wizja stanowi kontynuacje założeń 

wypracowanych w ramach Strategii Rozwoju Gminy na lata 2016-2022. 

 

Wizja 

GMINA BRZEŹNICA JEST OTWARTĄ 

PRZESTRZENIĄ, KTÓRA ZASPOKAJA POTRZEBY 

MIESZKAŃCÓW,  

KSZTAŁTUJĄC WARUNKI KORZYSTNE DO ŻYCIA, 

EDUKACJI, REKREACJI I PRACY,  

A TAKŻE PROMUJE WALORY  

PRZYRODNICZE I KULTUROWE REGIONU DZIĘKI 

BOGATEJ INFRASTRUKTURZE TURYSTYCZNEJ  

Misja 

Misja wskazuje naczelny cel polityki rozwoju gminy Brzeźnica, wokół którego powinny koncentrować 

się działania władz samorządowych i wszystkich zaangażowanych partnerów. Stanowi przesłanie, 

będące podstawą i określeniem kierunku współpracy na szczeblu lokalnym. Wyznaczona misja 

stanowi kontynuację działań realizowanych w poprzednich latach. 

  

GMINA BRZEŹNICA — KOMFORT ŻYCIA MIESZKAŃCÓW  

I FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW NA 

DŁUGIE LATA 

Pod założeniami wyznaczonej misji kryją się następujące kierunki działań, które pomogą w jej 

realizacji:   

 Rozwój infrastruktury komunikacyjnej, dzięki zmodernizowanej infrastrukturze 

komunikacyjnej (wyremontowanym drogom, chodnikom, oświetleniu ulicznym),  

 Rozwój dostępności komunikacyjnej dzięki ofercie pasażerskiej komunikacji kolejowej, 

bogatej ofercie transportu zbiorowego,  
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 Rozwój infrastruktury technicznej poprzez modernizację infrastruktury dostawy wody 

orz rozbudowę sieci kanalizacyjnej,  

 Poprawa jakości środowiska ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości 

powietrza oraz wód, 

 Rozwój oferty kulturalnej z szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,  

 Rozwój infrastruktury rekreacyjnej oraz organizację otwartej przestrzeni parkowo – 

rekreacyjnej, 

 Wsparcie działań na rzecz poprawy oferty opieki zdrowotnej poprzez zwiększenie 

dostępności do specjalistów przez ośrodki zdrowia,  

 Wsparcie mieszkańców będących w trudnej sytuacji życiowej ze szczególnym 

uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym,  

 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości,  

 Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych,  

 Realizacja przedsięwzięć w ramach inicjatywy Doliny Karpia, Euroregionu Beskidy czy 

Europy Zachodniej,  

 Rewitalizacja obiektów zabytkowych z szczególnym uwzględnieniem założeń dworsko – 

parkowych,  

 Rozwój agroturystyki,  

 Wsparcie rolnictwa,  

 Szeroko pojęta edukacja ekologiczna, 

 Promocja turystyczna gminy we wszystkich możliwych środkach przekazu,  

 Podnoszenie jakości funkcjonowania Urzędu Gminy oraz jednostek i instytucji 

samorządowych.  
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IV. Cele strategiczne rozwoju 
gminy Brzeźnica w wymiarze 
przestrzennym, społecznym  
i gospodarczym 

 

Wyznaczone w rozdziale cele strategiczne odwołują się do obligatoryjnych wymiarów stanowiących 

domeny planowania strategicznego, które przedstawiono na poniższej grafice.  

 

 

Na potrzeby zbudowania kompleksowej interwencji planistycznej sformułowano trzy cele strategiczne, 

które z jednej strony budują ramy dla logiki zaplanowanej strategii rozwoju, a z drugiej są 

przyczynkiem do rozpoczęcia wdrażania tematycznego scenariusza rozwoju. 

 

 

 

Strefa 
gospodarcza  

Strefa 
społeczna  

Strefa 
przestrzenna  
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Strefa przestrzenna 

 

Cel strategiczny 1: 

Zrównoważony rozwój 

gminy uwzględniający 

dbałość o środowisko 

naturalne 

Cele operacyjne: Cele strategiczne: 

1.1. Poprawa jakości 

wspólnych przestrzeni 

gminy  

1.1.1. Rozbudowa infrastruktury transportu  

1.1.2. Zielone i zadbane przestrzenie publiczne 

1.2.3. Zwiększona umiejętność reagowania społeczeństwa i instytucji w stanach 

zagrożenia 

1.2. Ochrona środowiska na 

terenie gminy  

1.2..1. Wsparcie mieszkańców w wymianie nieekologicznych i nieefektywnych źródeł 

ciepła oraz wzrost udziału OZE 

1.2.2. Rozbudowa infrastruktury prośrodowiskowej 

1.2.3. Zapewnienie neutralności energetycznej budynków użyteczności publicznej 

1.2.4. Edukacja ekologiczna dostosowana do różnych grup odbiorców 

1.2.5. Adaptacja do zmian klimatu  

Strefa społeczna 

 

Cel strategiczny 2: 

Podnoszenie jakości 

świadczonych usług oraz 

wzmacnianie kapitału 

Cele operacyjne: Cele strategiczne: 

2.1. Zapewnienie wysokiej 

jakości usług edukacyjnych dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych 

2.1.1. Utrzymanie dobrej dostępności opieki przedszkolnej i opieki dla dzieci do lat 3 

2.1.2. Dobra jakość szkolnictwa podstawowego i ciekawa oferta zajęć pozalekcyjnych, 

dbałość o rozwój kadry nauczycielskiej 
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ludzkiego 2.2. Zapewnienie efektywnej 

pomocy społecznej i opieki 

zdrowotnej  

2.2.1. Zabezpieczenie potrzeb bytowych dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach 

życiowych 

2.2.2. Gmina w pełni dostępna dla osób z niepełnosprawnościami 

2.2.3. Wsparcie opieki senioralnej  

2.2.4. Nowoczesna publiczna i niepubliczna opieka zdrowotna 

2.3. Rozwój infrastruktury 

kulturalnej i rekreacyjnej 

2.3.1. Budowa, remont i zagospodarowanie obiektów kulturalnych, sportowych, 

rekreacyjnych 

2.3.2. Budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców gminy 

2.4. Wzrost bezpieczeństwa 

mieszkańców oraz podnoszenie 

jakości funkcjonowania 

administracji 

2.4.1. Rozwój narzędzi zapewniających bezpieczeństwo 

2.4.2.. Usprawnienie funkcjonowania administracji 

2.4.3. Prawidłowy system komunikacji między mieszkańcami, a organizacjami 

samorządowymi i jednostkami organizacyjnymi 

Strefa gospodarcza 

 

Cel strategiczny 3: 

Wzmocnienie 

konkurencyjności 

gospodarczej 

Cele operacyjne: Cele strategiczne: 

3.1. Dobre warunki dla rozwoju 

lokalnej przedsiębiorczości 

3.1.1. Zapewnienie przestrzeni i zaplecza pod rozwój przedsięwzięć gospodarczych  

i inwestycji 

3.1.2. Wsparcie rolnictwa  

3.2. Rozwój oferty turystycznej 
3.2.1. Zwiększenie potencjału turystycznego dzięki nowym atrakcjom 

3.2.2. Prowadzenie marketingu turystycznego  
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4.1. Kierunki działań podejmowanych do 
osiągnięcia celów operacyjnych  
i strategicznych  

 

5.1.1. Wykaz kierunków działań i działań w ramach strefy 
przestrzennej  
 

 

 

Cel strategiczny 1: Zrównoważony rozwój gminy uwzględniający 

dbałość o środowisko naturalne 

 

 

 

 

 

 

 

Cel operacyjny 1.1: Wzmocnienie dostępności komunikacyjnej oraz 

zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

Cel operacyjny zakłada stworzenie atrakcyjnej przestrzeni, która zwiększałaby dostępność  

i spójność terytorialną, a przy tym poprawiała atrakcyjność gminy do zamieszkania i rozwoju 

przedsiębiorczości.  

Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna sprzyja właściwemu rozwojowi niemal wszystkich dziedzin 

życia gospodarczego i społecznego. Zwłaszcza, że gmina Brzeźnica, między innymi ze względu na jej 

korzystne położenie oraz walory przyrodnicze, ma możliwości dynamicznego rozwoju na wysokim 

poziomie, pod warunkiem jednak, że zostaną podjęte działania mające na celu wyposażenie gminy  

w niezbędną w tym celu infrastrukturę sieciową i komunikacyjną. 

Jak wskazała przeprowadzona ankietyzacja w strefie przestrzennej występują problemy  

z infrastrukturą komunikacyjną.   

Poszczególne elementy składające się na układ komunikacyjny gminy (m.in. chodniki, drogi, pobocza 

przystanki itp.) zostały najniżej ocenione w ramach przeprowadzonej ankietyzacji.   

Ocenia się, że dla dążenia do pełniejszego wykorzystania potencjału położenia geograficznego gminy 

Brzeźnica oraz możliwości, jakie tworzy układ powiązań drogowych na jej terenie, kluczowy będzie 

rozwój dróg lokalnych zmierzający do wsparcia budowy połączeń sieci dróg na poziomie regionalnym, 

rozbudowy infrastruktury okołodrogowej oraz towarzyszącej. 
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W perspektywie do 2030 roku w znacznym stopniu należy realizować inwestycje związane  

z poprawą jakości komunikacji i przemieszczania się osób zmotoryzowanych, pieszych oraz 

rowerzystów poprzez działania związane z modernizacją, uzupełnianiem oraz rozbudową dróg, 

ścieżek rowerowych oraz infrastruktury komunikacyjnej. Dodatkowo niezbędne są inwestycje 

związane z modernizacją oświetlenia ulicznego, modernizacją przystanków czy organizacją miejsc 

postojowych.  

W ostatnim czasie na terenie gminy Brzeźnica w znacznym stopniu uległa poprawie dostępność 

komunikacyjna. Dzięki uruchomionym pasażerskim połączeniom kolejowym na terenie gminy, 

funkcjonującej komunikacji międzygminnej i wewnętrznej oraz ofercie prywatnych przewoźników 

zwiększyła się atrakcyjność gminy jako miejsca do zamieszkania, czy inwestowania. W dalszym ciągu 

należy prowadzić działania na rzecz dostosowania systemu komunikacji zbiorowej do realnych 

potrzeb mieszkańców.  

Kolejnym ważnym problemem w zakresie infrastruktury technicznej jest kwestia sieci kanalizacyjnej. 

W ostatnich latach realizowano wiele inwestycji związanych z gospodarką wodno – ściekową, 

jednakże istnieje potrzeba zwiększenia inwestycji związanych z dalszą rozbudową sieci 

kanalizacyjnej. Na terenie gminy funkcjonują trzy oczyszczalnie ścieków. Należy wykorzystać ten fakt  

i intensyfikować działania na rzecz budowy nowych odcinków sieci kanalizacyjnej, czy prowadzenia 

konserwacji rowów melioracyjnych. W najbliższych latach należy również podjąć działania na rzecz 

modernizacji oczyszczalni ścieków. Modernizacji wymaga również infrastruktura związana  

z dostarczaniem wody. Dodatkowo kontynuowane będą działania na rzecz budowy sieci 

wodociągowej i nowych ujęć wody.  

 

Cel strategiczny 1.1.1. Rozbudowa infrastruktury transportu 

Kierunki działań: 

 Modernizacje, przebudowy i rozbudowy sieci drogowej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą: 

-Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych  

-Budowa, rozbudowa i modernizacja chodników, tym chodników wzdłuż drogi krajowej nr 44.  

-Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeźnica. 

 Wzmacnianie systemu transportu publicznego 

 Modernizacja, przebudowa, budowa odpowiednio wyposażonych przystanków 

autobusowych  

 Rozwój sieci dróg rowerowych z odpowiednią infrastrukturą rowerową 

 Rozbudowa ścieżek spacerowych. 

 Budowa/modernizacja tras dla urządzeń transportu osobistego (hulajnogi, rolki, deski) 

 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa drogowego m.in. przejścia dla pieszych, 

spowalniacze, zatoki, świetlne oznakowania przejść dla pieszych. 

 Wzmocnienie współpracy z zarządcami dróg wyższej kategorii w zakresie infrastruktury 

drogowej.  
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 Tworzenie miejsc parkingowych oraz poszerzenie istniejących, szczególnie przy 

obiektach użyteczności publicznej oraz atrakcyjnych rekreacyjnie i wypoczynkowych. 

 Rozwój transportu wewnętrznego na rzecz dojazdu do miejsc strategicznych gminy. 

 Modernizacja oraz budowa obiektów mostowych.  

Cel strategiczny 1.1.2. Zielone i zadbane przestrzenie publiczne z nowoczesną 

infrastrukturą 

Kierunki działań: 

 Wprowadzanie elementów zieleni urządzonej w przestrzeń sołectw – wspólne zielone 

miejsca dla lokalnej społeczności tj. parki kieszonkowe, skwery, łąki kwietne. 

 Rozbudowa obiektów małej architektury.  

 Wdrażanie systemów SMART CITY. 

 Poszerzenie możliwości dostępu do sieci internetowej (w tym internetu 

światłowodowego). 

 Modernizacja centrów poszczególnych miejscowości poprzez stworzenie zadbanych 

skwerów.  

 Rozwój przestrzenny wszystkich miejscowości (równowaga w prowadzeniu inwestycji).  

 

Cel strategiczny 1.1.3. Zwiększona umiejętność reagowania społeczeństwa i instytucji  

w stanach zagrożenia 

Kierunki działań: 

 Doposażanie jednostek OSP w sprzęt. 

 Rozbudowa systemu monitoringu zagrożeń. 

 Wzmacnianie systemu zarządzania kryzysowego w gminie. 

Cel operacyjny 1.2: Poprawa komponentów środowiska naturalnego 

W ramach działań w zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów środowiska  naturalnego 

planuje się obranie kierunków mających na celu poprawę stanu środowiska w gminie.  

Zwiększenie liczby gospodarstw wprowadzających rozwiązania w zakresie ograniczenia niskiej emisji,  

przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia stopnia degradacji środowiska  

naturalnego oraz globalnie przyczyni się do realizacji polskich zobowiązań akcesyjnych w zakresie 

zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Efektywność realizacji zielonych 

projektów wymaga nie tylko zaangażowania środków finansowych, ale również konieczność 

edukowania społeczności poprzez transfer wiedzy w zakresie wykorzystywania ekoinnowacyjnych 

technologii i kształtowania postaw proekologicznych. Z tego też względu promocja wykorzystania 

technologii niskoemisyjnych w gminie Brzeźnica została zaprogramowana dwutorowo tj. poprzez 

inwestycje w ograniczenia niskiej emisji, jaki i działania miękkie zwiększające świadomość 

mieszkańców gminy w zakresie ochrony środowiska. 
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W kierunkach działań uwzględniono szczególnie przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza oraz 

gospodarki wodami. Komponenty te charakteryzują się niezadowalającymi parametrami i wymagają 

podjęcia działań naprawczych.   

Nie sposób pominąć obserwowanych w ostatnich czasach zmian klimatycznych. Jako odpowiedzialna 

jednostka samorządu terytorialnego gmina Brzeźnica będzie podejmować szereg działań mających na 

celu ochronę przestrzeni gminy przed zmianą klimatu. Do działań tych zaliczyć można m.in. inwestycje 

z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, zwiększenia retencji wodnej czy działania związane  

z zwiększeniem udziału terenów zielonych, w szczególności na obszarach zabudowanych. 

Uwzględniono także kierunki działań z zakresu elektromobilności. 

Cel strategiczny 1.2.1. Wsparcie mieszkańców w wymianie nieekologicznych  

i nieefektywnych źródeł ciepła oraz wzrost udziału OZE 

Kierunki działań: 

 Realizacja programów/projektów dofinansowujących wymianę pieców  

w indywidualnych gospodarstwach domowych na ekologiczne źródła ogrzewania. 

 Prowadzenie stałego monitoringu postępu procesu wymiany nieekologicznych źródeł 

ogrzewania na terenie gminy. 

 Podjęcie starań na rzecz ulokowania profesjonalnych czujników monitorowania stanu 

powietrza na terenie gminy oraz udostępnianie informacji o jakości powietrza. 

 Wsparcie działań termomodernizacyjnych.  

 Wsparcie działań na rzecz wykorzystania OZE (montaż instalacji fotowoltaicznych, 

pomp ciepła itp.). 

 Wykorzystanie zasobów geotermalnych gminy.  

Cel strategiczny 1.2.2. Rozbudowa infrastruktury prośrodowiskowej 

Kierunki działań: 

 Budowa, rozbudowa, modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

 Rozbudowa i modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków, wraz ze zwiększeniem 

ich przepustowości.  

 Modernizacja infrastruktury dostawy wody. 

 Budowa nowych ujęć wody.  

 Renowacja i konserwacja rowów melioracyjnych.  

 Konserwacja rowów melioracyjnych. 

 Modernizacja Punktu Odbioru Odpadów Komunalnych.  

 Doskonalenie systemu gospodarki odpadami. 

 Zapewnienie możliwości dofinansowań alternatywnych sposobów odprowadzania 

ścieków (np. przydomowych oczyszczalni ścieków). 



Strategia Rozwoju Gminy Brzeźnica  na lata 2023-2030 
 

 

Strona | 41  

 

Cel strategiczny 1.2.3. Zapewnienie neutralności energetycznej budynków 

użyteczności publicznej 

Kierunki działań: 

 Wyposażenie budynków użyteczności publicznej w odnawialne źródła energii (np. 

pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne itp.). 

 Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej.  

 Projektowanie i wykonanie budynków użyteczności publicznej w technologii pasywnej  

i zeroemisyjnej. 

Cel strategiczny 1.2.4. Edukacja ekologiczna dostosowana do różnych grup odbiorców 

Kierunki działań: 

 Organizacja pikników, festiwali, pokazów, warsztatów i innych form promocji ekologii 

dla mieszkańców. 

 Realizacja programów edukacji ekologicznej w szkołach i przedszkolach. 

 Edukacja za pomocą prasy lokalnej i mediów elektronicznych, tworzenie kampanii 

informacyjnych – stały cykl artykułów informacyjno-edukacyjnych przedstawiających 

ważne kwestie w zakresie ochrony środowiska, promujące dobre nawyki i zachowania 

prośrodowiskowe. 

 Przeprowadzenie kampanii zachęcającej do przemieszczania się po gminie rowerem. 

Tworzenie rowerowych questów, map tras rowerowych i innych aktywności. 

 Gminne akcje sprzątania sołectw, włączenie organizacji pozarządowych, grup 

nieformalnych, społeczników, ekologów. 

 Przeprowadzenie akcji promocyjnej dotyczącej zaangażowania mieszkańców  

w uporządkowywanie i dbałość o publiczne przestrzenie wspólne.  

 Wsparcie działań na rzecz utylizacji eternitu oraz likwidacji i zapobieganiu powstawania 

dzikich wysypisk śmieci.  

Cel strategiczny 1.2.5. Adaptacja do zmian klimatu 

Kierunki działań: 

 Wspieranie działań na rzecz ochrony przeciwpowodziowej. 

 Wparcie działań związanych z zalesianiem nieużytków. 

 Rozbudowa pasów zieleni izolacyjnej. 

 Wsparcie działań z zakresu retencji wodnej. 

 Realizacja działań w ramach Planu przeciwdziałania skutkom suszy. 

 Podejmowanie działań na rzecz transformacji energetycznej. 

 Wdrażanie elementów gospodarki obiegu zamkniętego. 

 Wprowadzenie kompleksowych rozwiązań z zakresu rozwijania elektromobilności. 

 Zapobieganie ubóstwu energetycznemu. 
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5.1.2. Wykaz kierunków działań i działań w ramach strefy 
społecznej  
 

 

 

Cel strategiczny 2: Podnoszenie jakości świadczonych usług oraz 

wzmacnianie kapitału ludzkiego 

 

 

 

 

 

 

Cel operacyjny 2.1. Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych 

 

Zadaniem gminy Brzeźnica jest dbałość o stan i wyposażenie placówek oświatowych oraz 

zapewnienie ich dostępności dla wszystkich chętnych.  W perspektywie do 2030 roku należy 

prowadzić działania na rzecz modernizacji i rozbudowy placówek oświatowych, wraz z ich 

doposażeniem w sprzęt informatyczny (niedostateczne wyposażenie placówek z terenu gminy).  

Na terenie gminy funkcjonują dwa żłobki, które zapewniają formy opieki do lat 3 najmłodszych 

mieszkańców gminy, jednakże należy rozwijać ofertę żłobkową i przedszkolną mając na uwadze 

wzrastającą liczbę mieszkańców gminy.  

 

Cel strategiczny 2.1.1.: Utrzymanie dobrej dostępności opieki przedszkolnej i opieki dla dzieci 

do lat 3 

Kierunki działań: 

 Wsparcie funkcjonujących żłobków i przedszkoli  

 Rozwijanie oferty usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym 

 

Cel strategiczny 2.1.2.: Dobra jakość szkolnictwa podstawowego i ciekawa oferta zajęć 

pozalekcyjnych, dbałość o rozwój kadry nauczycielskiej 

Kierunki działań: 

 Modernizacja i doposażenie placówek oświatowych. 

 Odpowiednie wyposażenie terenów wokół placówek oświatowych.  
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 Realizacja programów profilaktycznych, w tym sportowych, rozwijających 

zainteresowania uczniów zdrowym stylem życia 

 Organizacja wsparcia psychicznego dla dzieci i młodzieży 

 Aktywizacja i wsparcie szkół i nauczycieli w organizowaniu i uczestniczeniu  

w konkursach szkolnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym. 

 Wsparcie rozwoju oferty zajęć pozalekcyjnych dedykowanych dzieciom i młodzieży 

szkolnej – nowe środki przekazu medialnego w zakresie kompetencji kluczowych  

i miękkich oraz przedsiębiorczości. 

 

Cel operacyjny 2.2. Zapewnienie efektywnej pomocy społecznej i opieki zdrowotnej 

Jednym z działań gminy jest wsparcie mieszkańców znajdujących się w trudnych sytuacjach 

życiowych poprzez wsparcie finansowe oraz stworzenie odpowiedniego zaplecza. 

Gmina w ostatnich działań podjęła wiele działań na rzecz zwiększenia opieki senioralnej. Obecnie na 

terenie gminy Brzeźnica funkcjonują trzy placówki wsparcia dla seniorów: domu seniora w Łączanach, 

domu seniora w Marcyporębie i Klubu Seniora w Brzeźnicy. Inwestycje w infrastrukturę dla osób 

starszych zostały bardzo pozytywnie ocenione przez mieszkańców. W związku z ogólnopolską 

tendencją starzenia się społeczeństwa, również na terenie gminy Brzeźnica liczba osób starszych, 

często samotnych i schorowanych będzie wzrastać. W związku z tym należy w perspektywie do 2030 

roku podejmować kroki związane z rozszerzeniem wsparcia dla osób starszych, ale także ich 

opiekunów.  

W obszarze bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców gminy Brzeźnica, jednym z najważniejszych 

zadań, stojących przed organizatorami opieki zdrowotnej, pozostaje poprawa poziomu zdrowia  

i związanej z nim jakości życia, m.in. poprzez doskonalenie jakości i dostępności usług ochrony  

i profilaktyki zdrowia, organizowanie i wspieranie akcji, programów profilaktycznych, badań  

i konsultacji medycznych dla mieszkańców, a także kształtowanie, promocja postaw, aktywna 

edukacja na rzecz zdrowego stylu życia. 

W ostatnich latach na terenie gminy powstało nowoczesne Centrum Medyczno – Rehabilitacyjne  

w Brzeźnicy, jednakże jak wskazała przeprowadzona ankietyzacja dostępność lekarzy specjalistów na 

terenie ośrodka oraz na terenie gminy nie zaspokaja potrzeb mieszkańców w tym zakresie.  

Cel strategiczny 2.2.1. Zabezpieczenie potrzeb bytowych dla osób znajdujących się w trudnych 

sytuacjach życiowych. 

Kierunki działań: 

 Działania na rzecz wysokiej jakości zasobu komunalnego (zapewnianie adekwatnej 

liczby lokali komunalnych). 

 Rozwój bazy mieszkań socjalnych i komunalnych w różnych miejscach gminy.  

 Wspieranie osób potrzebujących poprzez udział w programach, projektach 

ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania w środowisku i zwiększenie oferty 

pomocy. 
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 Integracja i współdziałanie instytucji i organizacji zajmujących się problemami 

społecznymi na terenie gminy Brzeźnica.  

Cel strategiczny 2.2.2. Gmina w pełni dostępna dla osób z niepełnosprawnościami 

Kierunki działań: 

 Zwiększanie dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami  

i ze szczególnymi potrzebami (likwidacja progów, barier).  

 Dostosowanie usług administracyjnych Urzędu Gminy i gminnych jednostek 

publicznych do wymagań osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami. 

 Rozbudowa i wsparcie ekonomii społecznej w gminie – wsparcie w zakładaniu  

i działaniu spółdzielni socjalnych 

Cel strategiczny 2.2.3. Wsparcie opieki senioralnej 

Kierunki działań: 

 Utrzymanie i funkcjonowanie ośrodków: domu seniora w Łączanach, domu seniora  

w Marcyporębie i Klubu Seniora w Brzeźnicy. 

 Rozszerzenie oferty dla seniorów, wymagających częściowego wsparcia i pomocy, 

która spowoduje zwiększenie ich aktywnego udziału w życiu społecznym gminy. 

 Gminny system zniżek na wydarzenia i ofertę kulturalno-rekreacyjno-sportową dla osób 

starszych i z niepełnosprawnościami. 

 Działania z zakresu integracji międzypokoleniowej. 

 Wsparcie i rozbudowa usług dla rodzinnych opiekunów osób zależnych, tj. opieka 

wytchnieniowa. 

Cel strategiczny 2.2.4. Nowoczesna publiczna i niepubliczna opieka zdrowotna 

Kierunki działań: 

 Wsparcie funkcjonowania Centrum Medyczno – Rehabilitacyjnego w Brzeźnicy. 

 Zwiększenie funkcjonalności Centrum Medyczno – Rehabilitacyjnego w Brzeźnicy 

poprzez doposażenie i rozwój oferty dzięki dostępności wolnych miejsc.  

 Wsparcie działań na rzecz podniesienia dostępności do podstawowej służby zdrowia  

i lekarzy specjalistów wraz z zakupem nowoczesnego sprzętu medycznego 

wykorzystywanego do świadczenia usług ochrony zdrowia na najlepszym poziomie. 

 Organizowanie i wspieranie akcji, programów profilaktycznych, badań i konsultacji 

medycznych dla mieszkańców. 

 Prowadzenie dostosowanej dla dzieci profilaktyki zdrowotnej w szkołach. 

 Wsparcie osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, a także ich bliskich  

i opiekunów. 
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Cel operacyjny 2.3. Rozwój infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej 

 

W ostatnich latach realizowano wiele inwestycji m.in. związanych z budową placów zabaw, czy siłowni 

zewnętrznych. Istnieje konieczność dalszego zagospodarowania nowych obiektów na cele 

rekreacyjne m.in. poprzez budowę lub remont np. skateparku, pumptracku, orlików oraz siłowni 

zewnętrznych, placów zabaw. Wpłynie to na stworzenie atrakcyjnych przestrzeni dla bezpiecznego 

przebywania dzieci i młodzieży z terenu gminy.  

Oferta kulturalna oraz sportowa jest urozmaicona, ale wymaga podjęcia inicjatyw na rzecz jej 

rozszerzenia, z szczególnym uwzględnieniem oferty sportowej dla dzieci i młodzieży. Gmina powinna 

kontynuować działania na rzecz integracji mieszkańców m.in. dzięki organizowanym wydarzeniom 

kulturalnym dla mieszkańców i gości we wszystkich grupach wiekowych.  

Cel strategiczny 2.3.1. Budowa, remont i zagospodarowanie obiektów kulturalnych, 

sportowych, rekreacyjnych 

Kierunki działań: 

 Rozwój i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej i sportowej, m.in. siłownie na wolnym 

powietrzu, place zabaw, boiska sportowe wraz z zapleczem.  

 Zagospodarowanie miejsc spotkań dla społeczności lokalnej. 

 Modernizacja, rozbudowa i doposażenie infrastruktury instytucji kultury: Centrum 

Kultury i Promocji w Brzeźnicy, Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy. 

 Stworzenia miejsca aktywności dla młodzieży (miejsce nauki / spotkań dedykowane 

bezpośrednio dla młodzieży i przez nią współzarządzane). 

Cel strategiczny 2.3.2. Budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców gminy 

Kierunki działań: 

 Organizowanie imprez i wydarzeń kulturalnych dla wszystkich grup wiekowych  

w różnych obszarach kultury. 

 Organizacja i współorganizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym 

i ponadlokalnym, o różnym charakterze (współzawodnictwo – zawody, turnieje, ligi 

m.in., ale i imprezy rodzinne i integracyjne). 

 Opracowywanie i wydanie publikacji na temat historii i dziedzictwa kulturowego gminy 

Brzeźnica  

 Oznakowanie w terenie zabytków i miejsc ciekawych, w tym przyrodniczo, historycznie.  

 Przygotowanie gier terenowych, bazujących na historii lokalnej i atrakcjach 

turystycznych gminy Brzeźnica. 

 Digitalizacja archiwalnych ksiąg parafialnych w celu ich cyfrowego udostepnienia  

w internecie.   
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Cel operacyjny 2.4. Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców oraz podnoszenie jakości 

funkcjonowania administracji  

Ważnym elementem funkcjonowania gminy jest zapewnienie jej mieszkańcom bezpieczeństwa m.in. 

dzięki doposażeniu jednostek, które bezpośrednio się tym zajmują.  

Kierunki działań wskazują na przedsięwzięcia, które mają usprawnić komunikację mieszkańców  

z władzami gminy przy procesach decyzyjnych, a także stworzenie przyjaznego i dostępnego Urzędu 

dla petentów.  

Cel strategiczny: 2.4.1. Rozwój narzędzi zapewniających bezpieczeństwo 

Kierunki działań: 

 Doposażenie jednostek OSP w sprzęt zapewniający sprawne działania ratowniczo-

gaśnicze oraz modernizacja remiz. 

 Rozwój monitoringu wizyjnego.  

 Współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za system ochrony przeciwpowodziowej. 

 Wparcie funkcjonowania posterunku policji w Brzeźnicy.  

 Monitoring i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych komunikacyjnie na terenie gminy.  

Cel strategiczny 2.4.2. Usprawnienie funkcjonowania administracji 

Kierunki działań: 

 Cyfryzacja zasobów gminnych i doposażenie w sprzęt informatyczny. 

 Rozwój e-usług administracyjnych i popularyzacja korzystania z nich wśród 

mieszkańców. 

Cel strategiczny 2.4.3. Prawidłowy system komunikacji między mieszkańcami,  

a organizacjami samorządowymi i jednostkami organizacyjnymi  

Kierunki działań: 

 Budowanie poczucia odpowiedzialności mieszkańców za gminę – angażowanie  

w procesy decyzyjne, konsultowanie ważnych decyzji z mieszkańcami. 

 Edukacja i promocja aktywności obywatelskiej oraz partycypacji społecznej 

mieszkańców, w tym m.in. wdrożenie mechanizmów odkrywania, kształtowania  

i wspierania liderów lokalnych, promocja wolontariatu i dobrych praktyk. 

 Szerokie konsultacje podczas opracowywania dokumentów planistycznych, 

odpowiadania na potrzeby mieszkańców.  

 Realizacja inwestycji w oparciu o potrzeby mieszkańców.  
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5.1.3. Wykaz kierunków działań i działań w ramach strefy 
gospodarczej   
 

 

 

 

 

Cel strategiczny 3: Rozwój lokalnej przedsiębiorczości  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cel operacyjny 3.1. Dobre warunki dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 

W ramach działań w zakresie wpierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym aktywności 

okołoturystycznej, planuje się komplementarne ujęcie jest tematu. Z jednej strony stwarzanie 

warunków do rozwoju przedsiębiorczości, której stopień oraz zróżnicowanie jest w chwili obecnej 

niewątpliwie mocną stroną gminy. Z drugiej strony zwalczanie bezrobocia i wspieranie aktywizacji 

zawodowej mieszkańców. Z uwagi na konieczność wspierania przedsiębiorczości w gminie Brzeźnica 

zaplanowano zarówno stymulowanie współpracy samorządu gminnego z przedsiębiorcami, w zakresie 

wsparcia rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jak i udział w programach/projektach 

mających na celu bezpośrednie wparcie osób planujących założyć działalność gospodarczą, jak  

i rozwinąć już istniejące przedsiębiorstwo. Jednym z takich działań jest współpraca gminy Brzeźnica 

ze Stowarzyszeniem Dolina Karpia i pozostałymi 9 gminami należących do inicjatywy w ramach 

realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność dla obszaru Doliny Karpia. 

Strategia Gminy Brzeźnica oprócz wsparcia zakłada również działania w zakresie aktywizacji 

zawodowej mieszkańców m.in. poprzez organizację kursów i szkoleń skierowanych do 

przedsiębiorców, w tym w zakresie pozyskiwania środków z funduszy pomocowych, rozwoju 

umiejętności, wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych i umiejętności językowych.  

W kontekście konieczności zwalczania bezrobocia i wspierania aktywizacji zawodowej mieszkańców, 

niezbędne jest podjęcie działań zmierzających do podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności 

zawodowych zwłaszcza młodzieży i osób starszych, przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu tych 

grup zawodowych. 
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W ramach celu strategicznego planuje się zaakcentowanie funkcji rolniczej gminy, przede wszystkim 

poprzez promowanie lokalnych, naturalnych i ekologicznych wyrobów rolno-spożywczych oraz 

doradztwo i szkolenia dla podmiotów rozpoczynających lub rozwijających taką produkcję. Wysoka 

przydatność rolnicza gleb, a także liczne, choć małe gospodarstwa rolne to atut gminy Brzeźnica  

w produkcji zdrowej żywności. Z tego też względu dużą szansą dla gminy jest rozwój agroturystyki 

połączonej z ekoturystyką. Daje to możliwość aktywizacji gospodarstw rolnych oraz wzrostu dochodu 

z prowadzenia pozarolniczej działalności. Tym bardziej, że gmina Brzeźnica ze względu na 

rozdrobnienie gospodarstw rolnych i walory przyrodnicze stwarza takie możliwości. Jednak konieczne 

jest propagowanie tego typu działalności wśród rolników i szkolenia w tym zakresie. Gmina będzie 

także wspierać i propagować wszelkie inicjatywy zmierzające do rozwoju podmiotów działających na 

rynku rolno-spożywczym oraz dystrybucji lokalnych produktów, gdyż pozwoli to na uzyskanie nowych 

miejsc pracy i wyższych efektów z posiadanego areału rolnego, co jest spójne z rozwojem społeczno-

gospodarczym gmin Doliny Karpia przyjętym w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 

Społeczność dla obszaru Doliny Karpia, w której szczególną uwagę poświęcono przedsiębiorcom 

znakującym swoje produkty i usługi znakiem marki lokalnej Doliny Karpia czy ogólnodostępnym 

inkubatorom przetwórstwa lokalnego. 

Cel strategiczny 3.1.1. Zapewnienie przestrzeni i zaplecza pod rozwój przedsięwzięć 

gospodarczych i inwestycji 

Kierunki działań: 

 Przygotowanie katalogu inwestycji istotnych z punktu widzenia gminy, możliwych do 

realizacji w formie Partnerstwa Publiczno – Prywatnego. 

 Udostępnianie informacji na temat uzbrojenia działek pod inwestycje. 

 Organizacja spotkań informacyjnych z doradcami zawodowymi. 

 Wsparcie osób chcących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. 

 Zapewnienie programów wspierających reorientację zawodową / przekwalifikowanie 

zawodowe w związku z transformacją energetyczną. 

Cel strategiczny 3.1.2. Wsparcie rolnictwa 

Kierunki działań: 

 Wsparcie drobnych producentów rolnych oraz promocja i wykorzystanie lokalnych 

produktów podczas imprez organizowanych przez gminę. 

 Rozwijanie współpracy z instytucjami okołorolniczymi na rzecz poprawy 

konkurencyjności gospodarstw rolnych. 

 Coroczna organizacja dożynek gminnych.  

 Wsparcie działań edukacyjnych realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa oraz przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego. 
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Cel operacyjny 2: Rozwój oferty turystycznej 

W ramach działań w zakresie wsparcia Rozwoju turystyki i ochrony dziedzictwa kulturowego, planuje 

się obranie kierunków mających na celu ochronę zabytków, zgodnie z Programem Ochrony Zabytków 

Gminy Brzeźnica. Szczególny nacisk położony zostanie na remont i modernizację obiektów ochrony 

dziedzictwa kulturowego oraz rewitalizację przestrzeni publicznej. Planuje się realizację inwestycji, 

które uatrakcyjnią życie mieszkańcom i turystom, w szczególności modernizację przestrzeni i obiektów 

turystyczno-rekreacyjnych. W dalszych latach należy kontynuować działania w zakresie wzmocnienia 

standardu i jakości infrastruktury kulturalnej, a także aktywności mieszkańców wokół promocji tradycji  

i kultury regionu. Planuje się obranie kierunków mających na celu wykorzystanie i zagospodarowanie 

walorów rekreacyjnych oraz rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. Teren Pogórza Wielickiego 

na obszarze południowej części gminy Brzeźnica daje różne możliwości rozwoju szlaków pieszych, 

rowerowych, czy konnych. Północna granica gminy wzdłuż Wisły zachwyca osobliwościami flory  

i fauny. Ponadto na terenie gminy znajdują się liczne szlaki turystyczne, ciekawe miejsca oraz 

interesujące zabytki, a do rejestru zabytków wpisanych jest również wiele zabudowań mieszkalnych. 

Rozmieszczone na terenie gminy Brzeźnica kapliczki wyznaczają szlak pielgrzymkowy. Turyści 

zwiedzając gminę mogą napotkać na liczne stanowiska archeologiczne. Co więcej, gmina Brzeźnica 

może poszczycić się znaczącymi tradycjami, w tym bogatymi tradycjami flisackimi, w związku  

z powyższym należy wzmocnić organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym, które z jednej strony 

przyczynią się do zachowania tradycji regionalnych, a z drugiej zintegrują lokalną społeczność. 

Dodatkowym źródłem promocji gminy mogą być wydawane materiały informacyjno-promocyjne. 

Wzmacnianie infrastruktury turystycznej, promocja dziedzictwa kulturowo-historycznego oraz 

przyrodniczego gminy Brzeźnica, jaki i całej Doliny Karpia będzie spójne z kierunkiem rozwoju Doliny 

Karpia poprzez spójną i widoczną ofertę turystyczną Doliny Karpia przyjętą w Strategii Rozwoju 

Lokalnego kierowanego przez Społeczność dla obszaru Doliny Karpia. Szczególny nacisk położono  

w niej na rozwój infrastruktury turystycznej, zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, tworzenie 

spójnych materiałów promujących cały obszar Doliny Karpia oraz innych zachowujących lokalne 

tradycje, w tym tradycje rybackie. Ocenia się, że wskazane zasoby o potencjale turystycznym 

zlokalizowane na terenie gminy Brzeźnica, predestynują teren ten do rozwoju turystyki weekendowej, 

głównie aktywnej, ale także kulturowej. Niniejszy potencjał gminy Brzeźnica obliguje samorząd gminy 

do ponadlokalnej współpracy na rzecz wykorzystania walorów regionu, zwłaszcza, że samorząd ten 

ma ograniczone zasoby infrastruktury turystycznej, podczas gdy potrzeba osiągnięcia wysokiej 

skuteczności realizacji działań na rzecz jej rozwoju jest głęboko zakorzeniona w podejściu sieciowym  

i wspólnych przedsięwzięciach dysponentów zasobów turystycznych. 

Cel strategiczny 3.2.1. Zwiększenie potencjału turystycznego dzięki nowym atrakcjom 

Kierunki działań: 

 Utrzymanie istniejących i wyznaczenie nowych szlaków turystycznych. 

 Stworzenie kompleksu tras rowerowych w oparciu o największe atrakcje gminy oraz 

połączenie tras z gminami sąsiednimi. 
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 Renowacja obiektów turystycznych.  

 Pozyskanie przez gminę zespołu dworsko – parkowego w Brzeźnicy i adaptacja 

założenia na cele rekreacyjno – turystyczne. 

 Adaptacja zespołu dworsko – parkowego w Kossowej na cele rekreacyjno – 

turystyczne. 

 Zagospodarowanie zbiornika wodnego na terenie dawnej żwirowni na cele rekreacyjne.  

 Animowanie oferty rekreacyjnej wykorzystującej zasoby naturalne (łowiska, rowery). 

Cel strategiczny 3.2.2. Prowadzenie marketingu turystycznego 

Kierunki działań: 

 Kreowanie i wykorzystywanie produktów lokalnych, w szczególności w oparciu  

o dziedzictwo i tradycje gminy (np. wyroby kulinarne). 

 Tworzenie warunków dla podmiotów prywatnych na rzecz rozwoju i modernizacji 

infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej na terenie gminy oraz rozwoju branży 

usługowej. 

 Współpraca z organizacjami zewnętrznymi i stowarzyszeniami, których Gmina jest 

członkiem, szczególnie w ramach Lokalnej Grupy Działania Dolina Karpia i Euroregionu 

Beskidy.  

 Opracowanie logo turystycznego oraz stworzenie hasła promocyjnego i maskotki  

(w kontekście turystyki rodzinnej), aby klienci (turyści) jak najbardziej pozytywnie 

kojarzyli promowany teren. 

 Zwiększanie zaangażowania władz lokalnych na temat marketingu terytorialnego. 
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V. Obszary strategicznej 
interwencji  

 
Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, obszar strategicznej 

interwencji to obszar będący przedmiotem koncentracji działań polityki rozwoju ukierunkowanej 

terytorialnie. Podejmowanie przytoczonej strategicznej interwencji wiąże się z jednej strony  

z wyrównywaniem szans obszarów zmarginalizowanych w celu równoważenia poziomu życia 

mieszkańców i zapewnienia spójności w gospodarce, a z drugiej strony ze wspieraniem rozwiniętych 

już obszarów tak, aby były bardziej konkurencyjne i efektywne, co oznacza, że de facto jest to 

urzeczywistnienie rozwoju zrównoważonego terytorialnie. 

Nowe podejście do polityki regionalnej zakłada odejście od wspierania całego kraju czy regionów  

w jednolity sposób na rzecz większego różnicowania interwencji w zależności od problemów  

i potencjałów poszczególnych obszarów. 

Takie podejście przekłada się na bardziej precyzyjne wyznaczenie OSI z punktu widzenia priorytetów 

polityki rozwoju, jak również na tworzenie instrumentów terytorialnych dopasowanych do ich 

specyficznych potrzeb rozwojowych. OSI wyznaczane i wspierane na poziomie regionalnym mają 

pełnić dodatkową funkcję wobec OSI wskazanych na poziomie krajowym. 

Osi regionalne  

Strategia Rozwoju Województwa Małopolska 2030 wyznacza następujące obszary strategicznej 

interwencji w województwie:  

 Miejskie Obszary Funkcjonalne (MOF), 

 Obszar transformacji energetycznej - małopolska zachodnia, 

 Gminy zmarginalizowane,  

 Miejscowości uzdrowiskowe,  

 Obszary prawnie chronione.  

Teren gminy Brzeźnica został zaliczony do obszaru transformacji energetycznej - małopolska 

zachodnia. 
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Rysunek 1. Obszar transformacji energetycznej – Małopolska Zachodnia. 

Obszar Małopolski Zachodniej rekomendowany jest do wsparcia w ramach Funduszu na rzecz 

Sprawiedliwej Transformacji (Just Transition Fund), dedykowanego dla regionów przemysłowych, 

węglowych i energochłonnych (na poziomie NUTS-3), które przechodzą znaczące przekształcenia. 

Korzystanie z tych środków w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021–2027 będzie wymagało 

przygotowania Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji. Ma on pełnić rolę celowego planu 

zarządzania zmianą gospodarczą, społeczną i środowiskową na danym terytorium, polegającą na 

zmniejszeniu gospodarczego znaczenia paliw kopalnych, w tym szczególnie węgla, oraz wsparciu 

rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Dla Małopolski Zachodniej plan ten powinien stać się narzędziem 

koordynacji różnorodnych działań podejmowanych przez różnych partnerów: zarówno amortyzujących 

niekorzystne społeczne efekty odchodzenia od gospodarki węglowej, jak i przyspieszających 

tworzenie nowych miejsc pracy dzięki rozwijaniu niskoemisyjnych przedsięwzięć komercyjnych  

i komunalnych oraz zmniejszających zanieczyszczenie środowiska. 

 

Osi lokalne 

Osi 1 – Atrakcyjna turystyczne gminy Brzeźnica 

Na podstawie wyżej przytoczonych obszarów strategicznej interwencji na poziomie regionalnym 

obszar gminy Brzeźnica został zaliczony do obszarów transformacji energetycznej. W związku z tym 

na terenie gminy należy stworzyć dogodne warunki rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o lokalne 

zasoby. Jednym z ważniejszych kierunków powinna być turystyka.  

Rozwój atrakcji turystycznych na terenie gminy może stać się motorem napędowym do rozwoju 

lokalnej przedsiębiorczości skupiającej się na handlu i usługach. W związku z tym należy podjąć 

działania na rzecz zagospodarowania terenów potencjalnie atrakcyjnych gospodarczo. 

Istniejące problemy na wyznaczonym OSI:  
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 niewystarczająca liczba odpowiednio zagospodarowanych terenów rekreacyjnych,  

 zły stan historycznych założeń dworsko – parkowych stanowiących znaczny potencjał rozwoju 

gminy,  

 niewystarczająca infrastruktura turystyczna pod kątem rozwoju turystyki rowerowej,  

 brak wykorzystania zbiorników wodnych z terenu gminy na cele łowisk oraz cele rekreacyjne.  

 

Istniejące potencjały w strefie: 

 wykorzystanie przestrzeni do stworzenia miejsc rekreacji, w tym placów zabaw, siłowni 

zewnętrznych, 

 zagospodarowanie terenów potencjalnie atrakcyjnych turystycznie dla mieszkańców  

i turystów,  

 wykorzystanie przestrzeni pod kątem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości – handlu  

i usług.  

 

Kierunki rozwoju terenów w obszarze strategicznej interwencji: 

 stworzenie spójnej oferty turystycznej wraz z innymi gminami należącymi do Lokalnej Grupy 

Działania Dolina Karpia (ścieżki rowerowe, łowiska), 

 promocja komunikacji rowerowej, w tym budowa ścieżek rowerowych oraz montaż stojaków 

na rowery, 

 budowa obiektów małej architektury, w tym punktów oświetleniowych w miejscach 

niedoświetlonych, z uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych, 

 zwiększenie terenów zielonych, spełniających również funkcję ochrony przed zmianami 

klimatu, 

 wyeksponowanie atrakcji turystycznych w obszarze strategicznej interwencji. 

Obszar oddziaływania OSI 1 przedstawiono na poniższym rysunku. 
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VI. Model struktury funkcjonalno 
– przestrzennej gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Zapora w Łącznach 
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Model struktury funkcjonalno-przestrzennej prezentuje pożądane kierunki rozwoju przestrzennego 

określonego terytorium/obszaru w danym horyzoncie czasowym. Przedstawia on zmiany, jakie 

powinny zaistnieć w przestrzeni, by zrealizować wyznaczone cele strategiczne oraz osiągnąć efekty 

tych celów. 

Zagospodarowanie przestrzenne gminy określa w głównej mierze Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeźnica.  

 

Zabudowa spełniająca funkcje administracyjne zlokalizowana jest w miejscowości Brzeźnica, gdzie 

mieści się siedziba gminnych władz samorządowych oraz urząd gminy obsługujący mieszkańców 

gminy. W budynku urzędu gminy mieści się również Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy.  

Zabudowa spełniająca funkcje oświatowo-wychowawcze to obiekty zespołów szkolno przedszkolnych 

zlokalizowane w miejscowościach Brzeźnica, Łączany i Tłuczań. Pozostałe szkoły podstawowe 

zlokalizowane są w miejscowościach Marcyporęba, Paszkówka i Sosnowice gdzie oprócz nich 

mieszczą się również oddziały przedszkolne. Ponadto w miejscowości Wyźrał zlokalizowany jest punkt 

przedszkolny. 

Obiekty spełniające funkcję ochrony zdrowia zlokalizowane są w miejscowościach Brzeźnica, Łączany  

i Paszkówka. 

Obiekty spełniające funkcje komercyjne (usługi, handel) zlokalizowane są w dużej mierze  

w połączeniu z zabudową jednorodzinną i zagrodową, co wynika z charakteru prowadzonej w nich 

działalności oraz na wydzielonych działkach w obrębie tej zabudowy. Są to zarówno obiekty handlu 

detalicznego jak i hurtowego, obiekty świadczące różnego rodzaju usługi dla mieszkańców, a także 

place składowe i obiekty magazynowe. 

Obiekty infrastruktury technicznej to w głównej mierze ujęcie i Stacja Uzdatniania Wody  

w Brzeźnicy, zbiorniki wyrównawcze i przepompownie wody w ramach sieci wodociągowej oraz 

istniejące oczyszczalnie ścieków zarządzane przez Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy. 

Cechą charakterystyczną struktury osadniczej jest to, że w wielu miejscowościach jeszcze dziś można 

wyraźnie odczytać historycznie ukształtowaną strukturę wsi, zabudowę rozlokowaną w sposób 

tradycyjny, w skupiskach wzdłuż istniejących głównych dróg, wokół centrów wsi, na terenach z reguły 

korzystnych dla inwestowania. Dotyczy to zwłaszcza układów osadniczych zlokalizowanych  

w północnej i centralnej części gminy. Układy osadnicze w południowej części gminy charakteryzują 

się dużym rozproszeniem, co wynika głównie z urozmaiconego ukształtowania terenu i zdecydowanie 

gorszych warunków dla inwestowania. Nowa zabudowa, będąca rezultatem wzrastających potrzeb 

odnośnie standardów zamieszkania, lokalizowana jest głównie wzdłuż dróg, często poza istniejącymi 

historycznymi układami osadniczymi, przez co zaciera się coraz bardziej odrębność poszczególnych 

miejscowości. Coraz częściej lokalizowana jest także na terenach niezainwestowanych, w oderwaniu 

od istniejących struktur osadniczych, co może powodować trudności w ich dostępności 

komunikacyjnej i potencjalnie kolidować z różnymi elementami środowiska przyrodniczego. 
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Specyficznymi naturalno-kulturowymi elementami krajobrazu gminy Brzeźnica są antropogeniczne 

zbiorniki wodne: kompleks stawów rybnych w Brzeźnicy, „Kanał Łączański” oraz zbiornik na Wiśle 

powyżej stopnia wodnego w Łączanach. 

W dolinie rzeki Wisły głównym elementem ekspozycji czynnej jest prawobrzeżny wał 

przeciwpowodziowy Wisły. Przebiega on wzdłuż koryta Wisły i oprócz widoków na samą rzekę 

umożliwia obserwację zrębowych wzgórz wapiennych wznoszących się po przeciwnej stronie rzeki 

Wisły nad Rusocicami i Czernichowem. 

Do ciekawych walorów krajobrazowych gminy należą również krajobrazy historycznych założeń 

dworsko-parkowych w Brzeźnicy, Kossowej i Kopytówce oraz założenia parkowo-pałacowego  

w Paszkówce. 

 

Potencjalne możliwości rozwoju Gminy Brzeźnica wynikające z jej położenia i warunków naturalnych 

to: 

 bliskość aglomeracji krakowskiej i miasta Wadowice, Oświęcim, Zator, Skawina, 

 dobra dostępność komunikacyjna gminy poprzez drogę krajową nr 44 o korzystnych 

powiązaniach z zewnętrznym układem dróg krajowych, 

 urozmaicony krajobraz i walory przyrodnicze gminy. 

Bliskość Aglomeracji Krakowskiej, Konurbacji Górnośląskiej oraz miasta Wadowice sprawia, że wielu 

mieszkańców z tych regionów jest zainteresowanych budową domów mieszkalnych na terenie gminy. 

Dotyczy to ogólnie wszystkich miejscowości w gminie. Z kolei położenie wzdłuż drogi krajowej nr 44 

stanowi o atrakcyjności tych terenów dla lokalizacji przedsięwzięć o charakterze komercyjnym (obiekty 

handlu, usług, produkcji). W szczególności należy wymienić tu miejscowość Brzeźnica. 

Urozmaicony krajobraz i walory przyrodnicze gminy dają możliwości rozwoju turystyki  

i rekreacji, szczególnie w południowych częściach miejscowości Marcyporęba, Kopytówka, Bęczyn  

i Paszkówka, a także w miejscowości Tłuczań. 

6.1. Ustalenia i rekomendacje w zakresie 
kształtowania i prowadzenia polityki 
przestrzennej w gminie  

 

Najważniejsze zalecenia dotyczące polityki przestrzennej w odniesieniu do poszczególnych 

elementów przestrzeni gminy Brzeźnica przedstawiono poniżej: 

 rozwój budownictwa mieszkaniowego i usług poprzez podnoszenie rangi funkcji 

mieszkaniowo-usługowej gminy, 

 utrzymanie funkcji i podnoszenie jakości przestrzeni w centrum administracyjnym i usługowym 

w Brzeźnicy, 

 kreowanie przestrzeni publicznych o wysokich standardach urbanistycznych w ramach 

centrum administracyjnego i usługowego w Brzeźnicy oraz w miarę potrzeb w pozostałych 

miejscowościach gminy, 
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 wykorzystanie atrakcyjnych krajobrazowo terenów dla rozwoju usług turystyki i rekreacji 

indywidualnej,  

 utrzymanie funkcji rolniczej gminy na obszarach do tego predysponowanych poprzez 

zachowanie przestrzeni dla rozwoju rolnictwa i tworzenie warunków dla produkcji rolno-

spożywczej,  

 systematyczne uzupełnienie i dalsza rozbudowa systemów infrastruktury technicznej  

i drogowej w gminie. 

Rekomendacje dla strefy przyrodniczej: 

 Zachowanie istniejących wartości środowiska przyrodniczego, w szczególności na terenie 

obszaru projektowanego rezerwatu przyrody „Burzynek” oraz w ciągu ekologicznym doliny 

Wisły, a także w południowych, zalesionych obszarach gminy, 

 Redukcja uciążliwości dla środowiska przyrodniczego wynikających z rozwoju  

przestrzennego, w szczególności z rozwoju zabudowy mieszkaniowej, usługowej  

i produkcyjnej, 

 Minimalizacja strat w przypadku wystąpienia powodzi i ruchów masowych ziemi. 

Rekomendacje dla strefy kulturowej: 

 Zachowanie i wyeksponowanie istniejących zasobów dziedzictwa kulturowego  

i krajobrazu, ochrona obiektów i zespołów zabytkowych z umożliwieniem w miarę możliwości 

ich racjonalnego wykorzystania dla funkcji mieszkaniowych lub turystycznych oraz ochrona 

stanowisk archeologicznych, 

 Harmonijne kształtowanie współczesnej zabudowy, dbałość o ład przestrzenny, nawiązywanie 

gabarytem i formą architektoniczną do tradycji lokalnych w tym zakresie, szczególnie  

w obszarach o wysokich wartościach kulturowych, 

 Zachowanie terenów otwartych o wysokich wartościach krajobrazowych i ich ochrona przed 

nadmierną zabudową. 

Rekomendacje dla strefy przestrzennej: 

 Utrzymanie, aktywizacja i stałe podnoszenie jakości przestrzeni publicznej,  

 Wykreowanie lokalnych centrów usługowych, 

 Harmonijne kształtowanie systemu zabudowy w oparciu o istniejącą zabudowę mieszkaniową, 

usługową i produkcyjną i nowe tereny przeznaczone pod zainwestowanie, szczególnie 

związane z rozwojem gospodarczym gminy, 

 Dążenie do utrzymania ciągłego systemu obszarów przyrodniczo czynnych stanowiących 

powiązania przestrzenne pomiędzy obszarami objętymi ochroną prawna na poziomie 

ponadlokalnym i lokalnym, 

 Rozwój usług turystycznych w oparciu o istniejące zasoby jakimi są rzeka Wisła i Kanał 

Łaczany-Skawina oraz atrakcyjne przyrodniczo tereny leśne w południowej części gminy  

a także umożliwienie tworzenia obiektów rekreacji indywidualnej w harmonii z tymi zasobami, 
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 Ochrona przed nadmierna zabudową terenów otwartych, a w szczególności terenów 

intensywnie użytkowanych rolniczo. 

Rekomendacje dla strefy transportu: 

 Modernizacja i rozbudowa podstawowego głównego układu drogowego gminy, 

 Zapewnienie optymalnych warunków ewakuacji ludności i mienia z obszarów zagrożonych 

zalaniem w przypadku wystąpienia powodzi. 

Rekomendacje dla strefy infrastruktury technicznej: 

 Poprawa standardu świadczonych usług; w tym zwiększenie niezawodności działania 

systemów infrastruktury technicznej, szczególnie pozostającej w sferze działań własnych 

gminy, 

 Dalsza rozbudowa systemów infrastruktury technicznej na obszarach istniejącej zabudowy 

oraz na potencjalnych obszarach rozwoju zainwestowania, 

 Stałe podnoszenie jakości systemu zbierania, składowania i utylizacji odpadów, 

 Minimalizacja potencjalnych szkód w systemach infrastruktury technicznej na obszarach 

zagrożonych zalaniem w przypadku wystąpienia powodzi i zagrożonych ruchami masowymi 

ziemi. 

 

6.2. Strategia Rozwoju Gminy w odniesieniu do Ustawy 
Prawo Wodne  

 
Zgodnie z art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 624,  

ze zm.), Strategia Rozwoju Gminy Brzeźnica na lata 2023-2030 uwzględnia m.in. ustalenia 

dokumentów planistycznych, o których mowa w art. 315 pkt 1-3 ww. ustawy: 

 plany zarządzania ryzykiem powodziowym, 

 plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, 

 plan przeciwdziałania skutkom suszy. 

 

Przez obszar Gminy Brzeźnica, w jej północnej części, przepływa rzeka Wisła. Stwarza ona  

zagrożenie powodziowe w obrębie jej doliny. W celu minimalizacji tego zagrożenia, Wisła została 

zabezpieczona wałami przeciwpowodziowymi. Wałami przeciwpowodziowymi zabezpieczone są 

również ujściowe odcinki jej prawobrzeżnych dopływów: Brodawka i Grabarz.  

Dla odcinka rzeki Wisły, znajdującego się w granicach Gminy Brzeźnica zostały wykonane mapy 

zagrożenia powodziowego, w ramach projektu „Informatyczny system osłony kraju przed 

nadzwyczajnymi zagrożeniami” („ISOK”). Określono w nim obszar szczególnego zagrożenia 

powodziąobejmujący tereny międzywala rzeki Wisły i jej dopływów Brodawka i Grabarz oraz pokazane 

na mapach zagrożenia powodziowego obszary szczególnego zagrożenia powodzią Q1, na którym 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat, a także szczególnego 
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zagrożenia powodzią Q10, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 

raz na 10 lat.  

Kanał Łączany-Skawina na odcinku znajdującym się na terenie gminy Brzeźnica jest kanałem 

żeglugowo – energetycznym ze względu na to, że kanałem tym doprowadzona jest woda dla 

elektrowni cieplnej w Skawinie i służy on do poruszania się obiektów pływających o nośności 600 ton 

a w perspektywie 1000 ton. W km 0+535 kanału żeglugowo – energetycznego znajduje się brama 

powodziowa. Brama ta służy do regulacji przepływu wody w kanale przy stanach wyższych od 

normalnego. Brama może również spełniać funkcję awaryjnego zamknięcia kanału na wypadek jego 

awarii. Brama powodziowa pod względem konstrukcyjnym stanowi adaptację dwu skrajnych przęseł 

jazu, czyli posiada dwa otwory po 20 m zamykane stalowymi zasuwami płaskimi o identycznej 

konstrukcji jak na jazie. Za pomocą zasuw stalowych następuje regulacja dopływającej wody do 

kanału.  

Spiętrzenie wód rzeki Wisły powyżej jazu spowodowało zagrożenie podtopieniem sąsiednich terenów 

depresyjnych. W związku tym, dla zlikwidowania ujemnych skutków piętrzenia jazu w Łączanach, na 

terenach przyległych do cofki wodnej, wykonano melioracje terenów na łącznej powierzchni około  

6 300 ha oraz osiem pompowni. 

 

Obecny stan gospodarowania wodami z dominacją technicznych metod rozwiązywania problemów nie 

przystaje do zasad określonych w Ramowej Dyrektywie Wodnej oraz Dyrektywie Powodziowej. 

Dyrektywa Powodziowa ściśle wiąże system zarządzania ryzykiem powodziowym z koniecznością 

zapewnienia dobrego stanu ekosystemów wodnych i od wody zależnych jako skutecznej metody 

ochrony przed powodzią, nie kwestionując przy tym wagi technicznych środków ochrony. 

 

 

Plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły 
 
W odniesieniu do Planów gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy Wisły, w poniższej tabeli 

przedstawiono informacje na temat jednolitych części wód powierzchniowych (jcwp) oraz jednolitych 

części wód podziemnych (jcwpd) zlokalizowanych w granicach gminy, a także działań przypisanych 

poszczególnym jcwp i jcwpd w Programie wodnośrodowiskowym kraju.  
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Tabela 1. Charakterystyka jednolitych części wód powierzchniowych w granicach gminy Brzeźnica wraz z przypisanymi celami i działaniami środowiskowymi. 

Kod JCWP Nazwa 

Stan 

ogólny 

JCWP 

Przypisane cele środowiskowe 
Działania przypisane w Programie 

wodnośrodowiskowym kraju 

PLRW2000192135599 Wisła od Skawy 

do Skawinki 

zły dobry potencjał ekologiczny, 

dobry stan chemiczny 

budowa nowych zbiorników bezodpływowych oraz remont 

istniejących,  

budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, 

kontrola postępowania z zakresie oczyszczania ścieków 

przez przedsiębiorstwa z częstotliwością co najmniej raz na 

3 lata,  

kontrola postępowania w zakresie gromadzenia ścieków 

przez użytkowników prywatnych i przedsiębiorców oraz 

oczyszczania ścieków przez użytkowników prywatnych  

z częstotliwością co najmniej raz na 3 lata,  

regularny wywóz nieczystości płynnych 

PLRW20001221356899 Cedron zły dobry potencjał ekologiczny, 

dobry stan chemiczny 

budowa nowych zbiorników bezodpływowych oraz remont 

istniejących,  

budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, 

kontrola postępowania z zakresie oczyszczania ścieków 

przez przedsiębiorstwa z częstotliwością co najmniej raz na 

3 lata,  

kontrola postępowania w zakresie gromadzenia ścieków 

przez użytkowników prywatnych i przedsiębiorców oraz 

oczyszczania ścieków przez użytkowników prywatnych  
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z częstotliwością co najmniej raz na 3 lata,  

regularny wywóz nieczystości płynnych 

PLRW200015213499 Skawa od 

Klęczanki bez 

Klęczanki do 

ujścia 

dobry dobry stan ekologiczny, 

dobry stan chemiczny 

budowa nowych zbiorników bezodpływowych oraz remont 

istniejących,  

budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, 

kontrola postępowania z zakresie oczyszczania ścieków 

przez przedsiębiorstwa z częstotliwością co najmniej raz na 

3 lata,  

kontrola postępowania w zakresie gromadzenia ścieków 

przez użytkowników prywatnych i przedsiębiorców oraz 

oczyszczania ścieków przez użytkowników prywatnych  

z częstotliwością co najmniej raz na 3 lata,  

regularny wywóz nieczystości płynnych 

 

Tabela 2. Charakterystyka jednolitych części wód podziemnych w granicach gminy Brzeźnica wraz z przypisanymi celami i działaniami środowiskowymi. 

Kod JCWP 
Stan ogólny 

JCWPd 
Przypisane cele środowiskowe Działania przypisane w Programie wodnośrodowiskowym kraju 

PLGW2000159 dobry dobry stan chemiczny, dobry stan ilościowy 
coroczne raportowanie pomiarów ilości eksploatowanych wód 

podziemnych przez właściciela/użytkownika ujęcia 

PLGW2000160 dobry dobry stan chemiczny, dobry stan ilościowy 
coroczne raportowanie pomiarów ilości eksploatowanych wód 

podziemnych przez właściciela/użytkownika ujęcia 
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Niemal wszystkie jednolite części wód powierzchniowych znajdujące się w granicach gminy Brzeźnica 

odznaczają się stanem ogólnym określonym jako zły; większość działań wskazanych do realizacji  

w aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego kraju (aPWŚK) dotyczy przede wszystkim 

regularnego wywozu nieczystości płynnych oraz budowy sieci kanalizacyjnej. Stan wód podziemnych 

określono jako dobry. Założenia przedmiotowej Strategii przewidują realizację wszystkich działań 

wykazanych w tabelach nr 1 i 2 w ramach Cel strategiczny 1: Zrównoważony rozwój gminy 

uwzględniający dbałość o środowisko naturalne. 

Plan Przeciwdziałania Skutkom Suszy (PPSS) na lata 2021-

2027 

Dokument przyjęto na mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r.  

w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (Dz. U. 2021 r. poz. 1615). 

Zgodnie z art. 184 ust. 2 ustawy Prawo wodne, plan przeciwdziałania skutkom suszy obejmuje: 

 analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych; 

 propozycje budowy lub przebudowy urządzeń wodnych; 

 propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian 

naturalnej i sztucznej retencji; 

 działania służące przeciwdziałaniu skutkom suszy. 

 

Zgodnie z ww. programem obszar gminy Brzeźnica należy do terenów słabo zagrożonych suszą 

rolniczą na terenach rolnych i leśnych (poniższy rysunek).  

 

Rysunek 2. Mapa klas zagrożenia suszą rolniczą na terenach rolnych i leśnych. 
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Obszar gminy Brzeźnica należy do terenów umiarkowanie zagrożonych suszą hydrologiczną 

(poniższy rysunek). 

 
Rysunek 3. Mapa klas zagrożenia suszą hydrologiczną.  

 

Obszar gminy Brzeźnica należy do terenów umiarkowanie zagrożonych suszą hydrogeologiczną 

(poniższy rysunek). 

 

Rysunek 4. Mapa klas zagrożenia suszą hydrogeologiczną.  
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Obszar gminy Brzeźnica należy do terenów umiarkowanie zagrożonych suszą, uwzględniając sumę 

klas suszy rolniczej, hydrologicznej oraz hydrogeologicznej (poniższy rysunek). 

 

Rysunek 5. Mapa łącznego zagrożenia suszą. 

Zgodnie z założeniami Plany Przeciwdziałania Skutkom Suszy, gmina Brzeźnica powinna realizować 

następujące działania:  

 Zwiększenie ilości i czasu retencji wód na gruntach rolnych (działanie 1), 

 Retencja i zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych 

(działanie 3) 

 Realizacja przedsięwzięć zmierzających do zwiększania lub odtwarzania naturalnej retencji 

(działanie 4), 

 Analiza możliwości zwiększania retencji w zlewniach z zastosowaniem naturalnej  

i sztucznej retencji (działanie 6), 

 Budowa oraz przebudowa urządzeń melioracyjnych wodnych dla zwiększania retencji 

glebowej (działanie 8), 

 Wykorzystanie wód z systemów drenarskich do nawożenia i nawadniania upraw polowych 

(działanie 9), 

 Budowa i przebudowa ujęć wód podziemnych do poboru na cele nawodnień rolniczych oraz 

budowa i przebudowa wodooszczędnych systemów nawadniania wykorzystujących zasoby 

wód podziemnych (działanie 10), 

 Przeprowadzenie weryfikacji zasad gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych 

(działanie 24). 
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VII. Spójność z dokumentami 
wyższego rzędu  

Cele strategiczne oraz cele operacyjne ujęte w przedmiotowej Strategii, są spójne z dokumentami 

strategicznymi wyższego rzędu o randze krajowej i wojewódzkiej. Wobec tego komplementarność 

celów wyznaczonych w Strategii z innymi działaniami oraz priorytetami wpływa na skuteczność  

i efektywność realizacji dokumentu. 

Jednym z najważniejszych dokumentów planistycznych, na których opiera się przedmiotowa Strategia 

jest Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” stanowiąca podstawę do sporządzania 

kierunków i obszarów rozwoju gminy, które powinny być spójne z założeniami całego województwa 

małopolskiego i nie powinny wykraczać poza ich zakres.  

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

przez Radę Ministrów w 2017 r., jest aktualizacją średniookresowej strategii rozwoju kraju, tj. Strategii 

Rozwoju Kraju 2020. Jest obowiązującym, kluczowym dokumentem państwa polskiego w obszarze 

średnio- i długofalowej polityki gospodarczej. 

Cele główny Strategii to: Tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy 

jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym  

i terytorialnym. 

Cel Szczegółowy I. Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość 

organizacyjną.  

Obszar: Reindustrializacja 

Obszar: Małe i średnie przedsiębiorstwa 

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 

Zapisy Strategii znajdują odzwierciedlenie na poziomie lokalnym w Strategii Rozwoju Gminy Brzeźnica 

na lata 2023-2030. 
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Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR) 

KSRR 2030 jest podstawowym dokumentem strategicznym polityki regionalnej państwa  

w perspektywie do 2030 r. Strategia ta jest zbiorem wspólnych wartości, zasad współpracy rządu  

i samorządów oraz partnerów społeczno-gospodarczych na rzecz rozwoju kraju i województw. 

Dokument określa systemowe ramy prowadzenia polityki regionalnej zarówno przez rząd wobec 

regionów, jak i wewnątrzregionalnej. 

W Strategii na poziomie regionalnym wyznaczono następujące cele strategiczne i kierunki interwencji:  

Cel 1. Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym  

i przestrzennym 

1.1 Wzmacnianie szans rozwojowych obszarów słabszych gospodarczo 

1.2 Wykorzystywanie potencjału rozwojowego miast średnich tracących funkcje społeczno-

gospodarcze 

1.3 Przyspieszenie transformacji profilu gospodarczego Śląska 

1.4 Przeciwdziałanie kryzysom na obszarach zdegradowanych 

1.5 Rozwój infrastruktury wspierającej dostarczanie usług publicznych i podnoszącej atrakcyjność 

inwestycyjną obszarów 

Cel 2. Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych 

2.1 Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego 

2.2 Wspieranie przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym i lokalnym 

2.3 Innowacyjny rozwój regionu i doskonalenie podejścia opartego na Regionalnych Inteligentnych 

Specjalizacjach 

Cel 3. Podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie 

3.1 Wzmacnianie potencjału administracji na rzecz zarządzania rozwojem 

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

regionalnym i ponadregionalnym 

3.3 Poprawa organizacji świadczenia usług publicznych 

3.4 Efektywny i spójny system finansowania polityki regionalnej. 

Zapisy Strategii znajdują odzwierciedlenie na poziomie lokalnym w Strategii Rozwoju Gminy Brzeźnica 

na lata 2023-2030. 

 
Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” 
 
Wizja rozwoju województwa określona w Strategii brzmi następująco:  

„Małopolska – regionem równych szans i wszechstronnego rozwoju Małopolan, nowoczesnej 

gospodarki, odpowiedzialnie podchodzącym do zasobów środowiska naturalnego, silnym aktywnością 

swych mieszkańców, czerpiącym z dziedzictwa przeszłości, zachowującym swoją tożsamość i 

aktywnie działającym na rzecz integracji europejskiej”, 
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W Strategii określono 5 obszarów tematycznych, dla których sformułowano cele szczegółowe oraz 

kierunki polityki rozwoju.  

 
Obszar Małopolanie (cel szczegółowy: rozwój społecznie wrażliwy, sprzyjający rodzinie) – obejmuje 

działania z zakresu wsparcia dla rodziny, opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa, sportu i rekreacji, kultury 

i dziedzictwa, edukacji oraz rynku pracy. 

Obszar Gospodarka (cel szczegółowy: innowacyjna i konkurencyjna gospodarka), w którym działania 

skupiają się wokół rozwoju innowacyjności, konkurencyjności i przedsiębiorczości; zagadnieniach 

związanych z turystyką, transportem i gospodarką o obiegu zamkniętym oraz cyfryzacją. 

Obszar Klimat i środowisko (cel szczegółowy: wysoka jakość środowiska i dążenie do neutralności 

klimatycznej), w którym województwo kładzie nacisk na ograniczenie zmian klimatycznych oraz 

ochronę bioróżnorodności i krajobrazu, także poprzez działania edukacyjne. 

 

Obszar Zarządzanie strategiczne rozwojem (cel szczegółowy: system zarządzania strategicznego 

rozwojem dostosowany do wyzwań dekady 2020-2030) koncentruje się wokół zarządzania rozwojem, 

współpracą i budowaniem partnerstw oraz promocją regionu. 

Obszar Rozwój zrównoważony terytorialnie (cel szczegółowy: zrównoważony i trwały rozwój oparty na 

endogenicznych potencjałach) skupia się na aspektach związanych z przestrzenią m.in. zachowaniu 

ładu przestrzennego, wsparciu miast i obszarów wiejskich oraz dążeniach do spójności 

wewnątrzregionalnej. 

Zapisy Strategii znajdują odzwierciedlenie na poziomie lokalnym w Strategii Rozwoju Gminy Brzeźnica 

na lata 2023-2030. 

Strategia Rozwoju Powiatu Wadowickiego na lata 2021-2027 

W Strategii została określona następująca wizja rozwoju:  

Powiat Wadowicki przyjazny mieszkańcom, bezpieczny, rozwijający się gospodarczo, turystycznie,  

w zgodzie ze środowiskiem naturalnym dzięki aktywnej, zintegrowanej społeczności wspierającej się 

w realizacji celów, czerpiącej z dziedzictwa i zasobów lokalnych. 

Misja określona w Strategii brzmi następująco: 

Misją Powiatu Wadowickiego jest świadczenie najwyższej jakości usług publicznych, stanowiących 

gwarancję bezpieczeństwa publicznego i socjalnego, w celu dążenia do zrównoważonego rozwoju 

gospodarczego i społecznego, niosącego realne korzyści społeczności lokalnej. 

W Strategii określono szereg celów i kierunków działań spójnych z przedmiotową Strategią.  



 Strategia Rozwoju Gminy Brzeźnica  na lata 2023 – 2030 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. System realizacji Strategii,  
w tym wytyczne do 
sporządzenia dokumentów 
wykonawczych 

 
 

 

Spichlerz Książki  w Brzeźnicy 
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Prawidłowy proces wdrażania Strategii opiera się na wielu czynnikach. Jednym z kluczowych zadań 

gminy jest współpraca władz lokalnych z mieszkańcami gminy. 

Strategia Rozwoju Gminy Brzeźnica na lata 2023 – 2030 nie stanowi aktu prawa miejscowego, jednak 

powinna być elementem przewodnim przy dalszych planach rozwojowych gminy. Jako że Strategia 

jest dokumentem wieloletnim i obejmuje okres 9 lat, wdrażanie strategii powinno odbywać się 

etapowo. Osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie powinny być organy Gminy (w tym Rada Gminy 

oraz Wójt Gminy, jak i wszystkie jej jednostki organizacyjne). 

Organem odpowiedzialnym za realizację dokumentu Strategii jest Wójt. Strategia wdrażana będzie 

bezpośrednio przez Urząd Gminy, zgodnie z ich kompetencjami oraz przez jednostki organizacyjne 

Gminy Brzeźnica wymienione poniżej w kolejność alfabetycznej:  

 Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy 

 Gminna Biblioteka w Brzeźnicy wraz z filiami,  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy 

 Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy.  

 Gminne Centrum Usług Wspólnych 

 Oświata i wychowanie:  

 - Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie, 

- Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce, 

- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach 

- Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Brzeźnicy, 

-.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączanach, 

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tłuczani. 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Realizacji Strategii służyć będą narzędzia w postaci strategii sektorowych, funkcjonalnych planów  

i programów, określające szczegółowo sposoby realizacji celów. Część z nich zostanie oparta o już 

istniejące dokumenty. Powinny one zostać zaktualizowane w celu dostosowania do nowych celów 

strategicznych. Realizacja niektórych z tych celów będzie wymagała opracowania nowych polityk, 

planów lub programów.   

Wykaz funkcjonujących dokumentów/polityk na terenie gminy, które będą stanowiły uszczegółowienie 

zapisów Strategii (stan na 2021 rok): 

 

 Wieloletnia Prognoza Finansowa, 

 Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Brzeźnica,     

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeźnica, 

 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest Gminy Brzeźnica na lata 2014-

2023, 

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brzeźnica, 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Brzeźnica,    

https://spsosnowice.pl/
https://spsosnowice.pl/
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 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Brzeźnica,   

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, 

 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

W najbliższych latach rekomenduje się sporządzenie następujących dokumentów/polityk na terenie 

gminy: 

 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (Podstawą 

prawną wykonania dokumentu jest art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne (tj. Dz.U. 2021 poz. 716 ze zm.), dokument określa m.in. aktualny stan 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną czy paliwa gazowe oraz przedsięwzięcia 

racjonalizujące i prognozy zapotrzebowania na nośniki energii w perspektywie kolejnych 15 

lat),  

 Program małej retencji (Program rekomendowany do sporządzenia z uwagi na zmiany 

klimatu, ograniczoną dostępność własnych ujęć wody w gminie, dostępność środków 

zewnętrznych na inwestycje retencyjne oraz możliwość wykorzystania jako instrument 

wzbogacania bioróżnorodności), 

 Strategia rozwoju elektromobilności (Strategia może przyczynić się do wprowadzenia 

rozwiązań smart city, zwiększenia ilość pojazdów elektrycznych w gminie oraz uatrakcyjnić 

oraz zwiększyć ruch rowerowy i innymi elektrycznymi środkami transportu), 

 Strategia Rozwoju Turystyki (z uwagi na wysoki potencjał rozwoju turystyki).  

 

Wszystkie dokumenty wykonawcze opracowywane na terenie gminy Brzeźnica powinny 

wykazywać spójność i uwzględniać zapisy przedmiotowej Strategii.  

 

Nowo tworzone dokumenty wykonawcze na terenie gminy Brzeźnica powinny: 

 być napisane możliwie przejrzystym językiem, zrozumiałym dla osób niebędących 

specjalistami w danej dziedzinie, 

 być poddane konsultacjom społecznym z mieszkańcami i innymi interesariuszami,  

 zawierać co najmniej jedno odniesienie do konkretnego celu strategicznego  

i kierunku działań przedmiotowej strategii, 

 posiadać przypisaną komórkę organizacyjną jako wiodącą, odpowiadającą za realizację 

dokumentu. 

 

8.1. Monitoring  
 
Proces monitoringu powinien uwzględniać wskaźniki monitoringu przypisane poszczególnym 

działaniom (wskazane w rozdziale Oczekiwane rezultaty prowadzonych działań). Monitoring powinien 

być prowadzony, co najmniej raz w roku.  
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Sprawozdawczość Strategii zostanie skoordynowana z nałożonym na gminy, zgodnie art. 28a. Ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2022 poz. 559 ze zm.), obowiązkiem 

opracowania i przedstawienia w terminie do dnia 31 maja każdego roku raportu o stanie gminy. Raport 

obejmuje podsumowanie działalności władz samorządowych w roku poprzednim, w szczególności 

realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy.  

Monitoring prowadzony będzie w celu zapewnienia ciągłości, prawidłowości i efektywności realizacji 

strategii – pozwoli to wykryć zagrożenia i ewentualną konieczność modyfikacji planowanych do 

realizacji zadań lub podmiotów odpowiedzialnych/współpracujących przy realizacji zadań. 

 

Tabela 3. Wskaźniki monitoringu wyznaczone dla strefy przestrzennej.  

Strefa przestrzenna 

 

Cel operacyjny 1.1. Poprawa jakości wspólnych przestrzeni gminy 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 

Wartość 

bazowa – 

2021 rok 

Oczekiwany 

trend 
Źródło danych 

Długość przebudowanych dróg 
gminnych i wewnętrznych  

km   Urząd Gminy 

Długość 
wybudowanych/zmodernizowanych 

chodników 
km  

 
Urząd Gminy 

Długość ścieżek rowerowych km   Urząd Gminy 

Liczba nowych miejsc postojowych szt.   Urząd Gminy 

Liczba stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych 

szt.   Urząd Gminy 

Liczba 
zmodernizowanych/wybudowanych 

punktów oświetlenia ulicznego 
szt.  

 
Urząd Gminy 

Liczba zmodernizowanych przystanków 
autobusowych 

szt.   Urząd Gminy 

Cel strategiczny 1.2. Ochrona środowiska na terenie gminy 

Długość sieci wodociągowej  km   Urząd Gminy 

Długość sieci kanalizacyjnej  km   Urząd Gminy 

Liczba przyłączy gazowych szt.   
PSG Sp. z 

o.o. 
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Liczba funkcjonujących Punktów 

Odbioru Odpadów Komunalnych 
szt.   Urząd Gminy 

Liczba udzielanych dotacji na wymianę 
nieefektywnych kotłów węglowych 

szt.   Urząd Gminy 

Liczba udzielanych dotacji na budowę 
oczyszczalni przydomowych  

szt.   Urząd Gminy 

Liczba działań edukacyjnych z zakresu 
edukacji ekologicznej 

szt.   Urząd Gminy 

Liczba zrealizowanych działań  

z zakresu ochrony przeciwpowodziowej  
szt.   Wody Polskie  

Liczba stacji ładowania pojazdów 

elektrycznych  
szt.   

Urząd Gminy, 

przedsiębiorcy 

Powierzchnia nowych terenów 

zielonych (np. łąki kwietne)  
ha   Urząd Gminy 

 

Tabela 4. Wskaźniki monitoringu wyznaczone dla strefy społecznej.  

Strefa społeczna 

 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 

Wartość 

bazowa – 

2021 rok 

Oczekiwany 

trend 
Źródło danych 

Cel operacyjny 2.1.: Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych dla dzieci, młodzieży  

i dorosłych 

Liczba nowych dodatkowych zajęć 
szkolnych pozalekcyjnych 

szt.   
Placówki 

oświatowe 

Liczba żłobków szt. 2  Urząd Gminy 

Liczba miejsc w obiektach 

przedszkolnych  
szt.   Urząd Gminy 

Liczba nowych zajęć dodatkowych  

o charakterze sportowo-rekreacyjnym 
szt.   

Placówki 

oświatowe, 

instytucje 

kultury 

Liczba doposażonych placówek 

oświatowych  

liczba 

placówek 
  Urząd Gminy 

Cel operacyjny 2.2. Zapewnienie efektywnej pomocy społecznej i opieki zdrowotnej 

Liczba obiektów użyteczności 

publicznej dostosowanych do osób 
szt.   Urząd Gminy 
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niepełnosprawnych 

Liczba sprzętu bazy rehabilitacyjnej szt.   Urząd Gminy 

Liczba mieszkań komunalnych  

i socjalnych 
szt.   Urząd Gminy 

Cel operacyjny 2.3. Rozwój infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej 

Liczba Domów Dziennego Pobytu 

Seniora 
szt. 2  Urząd Gminy 

Liczba nowych świetlic 

środowiskowych 
szt.   Urząd Gminy 

Liczba działań z zakresu modernizacji 

i doposażenia placówek kulturalnych 
szt.   Urząd Gminy 

Liczba nowych obiektów infrastruktury 

rekreacyjnej (placów zabaw, siłowni 

zewnętrznych itp.) 

   Urząd Gminy 

Liczba nowych przyszkolnych 

obiektów sportowych  
szt.   Urząd Gminy 

Cel operacyjny 2.4. Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców oraz podnoszenie jakości 

funkcjonowania administracji 

Liczba zorganizowanych konsultacji 

społecznych z mieszkańcami 
szt.   Urząd Gminy 

Liczba publikacji na stronie Urzędu 

Gminy  
szt.   Urząd Gminy 

 

Tabela 5. Wskaźniki monitoringu wyznaczone dla strefy gospodarczej.  

Strefa gospodarcza 

 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 

Wartość 

bazowa – 

2020 rok 

Oczekiwany 

trend 
Źródło danych 

Cel operacyjny 3.1. Dobre warunki dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 

Liczba nowo zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych 
szt.   GUS 

Powierzchnia nowych terenów 

inwestycyjnych 
ha   Urząd Gminy 
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Liczba zorganizowanych spotkań 

informacyjnych z doradcami 

zawodowymi 

szt.   Urząd Gminy 

Cel operacyjny 3.2.: Rozwój oferty turystycznej 

Długość nowych szlaków/tras 

turystycznych 
km   Urząd Gminy 

Liczba nowych atrakcji 

turystycznych  
szt.   Urząd Gminy 

Liczba obiektów noclegowych szt.   BDL 
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8.2. Ewaluacja  
 
Ewaluacja Strategii dotyczy oceny stopnia realizacji założeń Strategii oraz jej wpływu na wszelkie 

dziedziny życia społeczno-gospodarczego. Ewaluacja musi także odpowiadać na pytanie, w jakim 

stopniu Strategia rozwiązuje realne problemy gminy i jej mieszkańców. 

Ewaluacja Strategii Rozwoju Gminy Brzeźnica na lata 2023 – 2030 będzie opierać się na trzech 

rodzajach ocen:  

 ocena przed realizacją działań (ex ante) – odpowiada na pytanie: Czy i w jaki sposób 

Strategia przyczyni się do poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie gminy?  

 ocena w trakcie realizacji działań (on-going) - odpowiada na pytanie: Czy przyjęte cele  

i podjęte w ich następstwie działania zmierzają we właściwym kierunku?  

 ocena po realizacji działań (ex post) - ocena długoterminowego wpływu Strategii odpowiada  

na pytanie: Czy efekty wynikłe z zastosowania Strategii są trwałe?  

W wyniku prowadzonych działań ewaluacyjnych może okazać się, że Strategia wymaga aktualizacji. 

Aktualizacja obowiązującej strategii powinna zostać przeprowadzona w przypadku zasadniczej zmiany 

uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, wpływających na rozwój społeczno-gospodarczy oraz 

przestrzenny gminy.  

Sugeruje się, aby ocena zasadności przeprowadzenia aktualizacji Strategii przeprowadzana była 

minimum co 5 lat. 

IX. Ramy finansowe i źródła finansowania  
 
Potencjalne źródła finansowania zaplanowanych w Strategii Rozwoju Gminy Brzeźnica na lata 2023 – 

2030 kierunków działań:   

  

 środki własne JST (środki pochodzące z budżetu gminy), jest to jedno  

z podstawowych źródeł finansowania działań przewidzianych w niniejszej Strategii. Środki 

własne JST zapewniają zarówno całkowite finansowanie niektórych inwestycji, jak również 

stanowią wkład własny w przypadku realizacji zadań współfinansowanych ze środków UE, 

 środki unijne – pozyskanie funduszy z programów krajowych oraz Funduszy Europejskich dla 

Małopolski na lata 2021-2027, m.in. w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, a także nowego Funduszu na 

rzecz Sprawiedliwej Transformacji, 

 inne fundusze ze źródeł europejskich, np. fundusze norweskie i fundusze, Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, 

 środki pochodzące z budżetu państwa – m.in. środki celowe w ministerstwach, dedykowane 

fundusze i programy, np. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, 
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 środki funduszy celowych w tym: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 

Banku Gospodarstwa Krajowego, Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, 

 środki sektora prywatnego (m.in. środki inwestorów prywatnych, formuła partnerstwa 

publiczno- prywatnego, fundusze sektora pozarządowego). 

 
Jednym z najważniejszych źródeł finansowania założeń Strategii będą środki w ramach Funduszy 

Europejskich dla Małopolski na lata 2021-2027. 

 
Kolejnym ważnym instrumentem będzie Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, mający na 

celu wspieranie terytoriów najbardziej dotkniętych skutkami transformacji w kierunku neutralności 

klimatycznej i zapobieganie narastaniu dysproporcji regionalnych, ustanowiony w ramach polityki 

spójności. Finansowane są projekty, które obniżą społeczno-gospodarcze koszty dla tych 

społeczności, które są w dużym stopniu zależne od paliw kopalnych lub wysokoemisyjnych gałęzi 

przemysłu. Fundusz ma pomóc ograniczyć negatywne skutki społeczne, gospodarcze oraz 

środowiskowe transformacji energetycznej.  

Gmina Brzeźnica korzystać będzie także z ważnych programów krajowych z budżetu Państwa: 

 Programy Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 

 Programy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: m.in. "Aktywni plus", Program Posiłek  

w szkole i w domu na lata 2019-2023, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych, 

 Fundusz Dróg Samorządowych, 

 Fundusz Inwestycji Lokalnych, 

 Program Mieszkanie +, 

 Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład,  

 Program Senior +, 

 Program Maluch +, 

 Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. 

Harmonogram finansowy najważniejszych inwestycji na terenie gminy Brzeźnica w perspektywie do 

2030 roku przedstawiono w poniższej tabeli.  

Tabela 6. Haromonogram finansowy realizacji głównych inwestycji na terenie gminy Brzeźnica.   

Planowana inwestycja 
Orientacyjne koszty 

realizacji [zł]  

Modernizacje, przebudowy i rozbudowy sieci drogowej wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą 
25 000 000,00 

Budowa, rozbudowa i modernizacja chodników 18 000 000,00 



Strategia Rozwoju Gminy Brzeźnica  na lata 2023-2030 
 

 

Strona | 77  

 

Budowa/modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy  5 000 000,00 

Rozwój sieci dróg rowerowych z odpowiednią infrastrukturą rowerową 6 000 000,00 

Rozwój komunikacji wewnętrznej 2 000 000,00 

Budowa ścieżek spacerowych 7 000 000,00 

Renowacja oraz odpowiednie wyeksponowanie obiektów zabytkowych 5 200 000,00 

Doposażanie jednostek OSP 1 000 000,00 

Modernizacja/termomodernizacja budynków gminnych oraz budynków 

komunalnych wraz z wykorzystaniem OZE 
15 000 000,00 

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej  15 000 000,00 

Rozbudowa i modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków 20 000 000,00 

Budowa i modernizacja sieci wodociągowej 4.500 000,00 

Modernizacja Punktu Odbioru Odpadów Komunalnych  1 000 000,00 

Budowa/remont nowych placów zabaw, siłowni zewnętrznych  1 000 000,00 

Wyznaczenie nowych szlaków turystycznych 200 000,00 

Pozyskanie założenia dworsko – parkowego w Brzeźnicy  

i adaptacja na nowe funkcje rekreacyjno - turystyczne 
5 000 000,00 

Rewitalizacja parku w Kossowej oraz utworzenie ośrodka wsparcia 

osób z niepełnosprawnościami w Kossowej  
7 000 000,00 

Wykonanie gminnego archiwum  2 000 000,00 

Budowa wieży widokowej 1 500 000,00 

Budowa krytej pływalni 15 000 000,00 

Budowa sali widowiskowo – sportowej 12 000 000,00 
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