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1 Wstęp 

Strategie rozwoju społeczno-gospodarczego jed-
nostek terytorialnych są współcześnie bardzo 
popularnym i często wykorzystywanym narzę-
dziem gospodarowania lokalnymi zasobami 
w celu podnoszenia poziomu życia i stymulowa-
nia rozwoju lokalnego. Strategię można zdefinio-
wać jako zarysowanie drogi przejścia od stanu ist-
niejącego do stanu docelowego z wyborem okre-
ślonych priorytetów i własnym, kreatywnym 
udziałem. W świetle innej definicji, strategia to 
ogólny program zamierzeń, kierunków działań 
i decyzji podejmowanych w otoczeniu społecz-
nym, stanowiący jakościową koncepcję przyszło-
ści, zbiór celów, zadań oraz głównych przedsię-
wzięć organizacyjnych realizowanych przy wyko-
rzystaniu posiadanych zasobów materialnych 
i ludzkich. Istotą strategii rozwoju jest szczegó-
łowa diagnoza wybranego obszaru ograniczo-
nego granicami administracyjnymi w zakresie 
uwarunkowań i czynników rozwoju: przyrodni-
czych, społecznych i gospodarczych, a następnie 
wskazanie najbardziej pożądanych kierunków 
rozwoju jednostki. Dokumenty tego typu dotyczą 
celów długofalowych i stąd tworzone są zazwy-
czaj na okres od kilku do kilkunastu lat. Istotną ce-
chą tego typu dokumentów jest hierarchizacja ce-
lów oraz wybór spośród nich osiągalnych prioryte-
tów. Wybór priorytetów jest konieczny, ponieważ 
rozwój dokonuje się w sytuacji ograniczonych 
środków i dlatego istotą strategii jest dokonywa-
nie najważniejszych dla regionu czy miasta wybo-
rów, nie zaś dążenie do zaspokojenia wszystkich 
zgłaszanych potrzeb. Wynikiem dokonania tych 
wyborów – i ograniczenia ich do zagadnień naj-
ważniejszych – powinna być niewielka liczba ce-
lów strategicznych.  

System prawno-administracyjny w Polsce na-
daje strategiom rozwoju terytorialnego szcze-
gólne znaczenie – są one „podstawą prowadze-
nia polityki rozwoju”. Przez politykę rozwoju ro-

zumie się natomiast „zespół wzajemnie powiąza-
nych działań podejmowanych i realizowanych 
w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego 
rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej, 
regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konku-
rencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych 
miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lo-
kalnej”. Podstawowym zadaniem własnym gminy 
jest „zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspól-
noty” – strategia rozwoju społeczno-gospodar-
czego jest z pewnością właściwym narzędziem, 
które ma wspomagać to zadanie. Skuteczna poli-
tyka rozwoju wpływa bowiem na wzrost poziomu 
życia oraz zaspokajanie potrzeb ogólnospołecz-
nych.  

 
Rycina 1.1. Dwa główne rodzaje działań przewidziane w sku-
tecznej i dobrej strategii rozwoju lokalnego 
źródło: opracowanie własne. 

Strategie rozwoju tworzone na poszczegól-
nych szczeblach hierarchicznych: unijnym, krajo-
wym, regionalnym i lokalnym różnią się stopniem 
szczegółowości i zawartością. Cechą charaktery-
styczną strategii poziomu lokalnego jest bazo-
wanie na endogenicznych czynnikach rozwoju – 
unikatowych zasobach ludzkich i materialnych, 
charakterystycznych wyłącznie dla danej jed-
nostki terytorialnej, stąd formułowane w niej cele 
i priorytety rozwoju są specyficzne i konkretne. 
Warto podkreślić, że w odróżnieniu od obowiąz-
kowej strategii rozwoju województwa – strategia 
rozwoju gminy jest dokumentem fakultatywnym. 

Generowanie 
wartości dodanej

Podnoszenie 
jakości życia
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Jej tworzenie jest wyrazem aktywności i determi-
nacji władz lokalnych, poszukujących naj-racjo-
nalniejszych z punktu widzenia rozwoju jednostki 
i jakości życia mieszkańców, celów na najbliższe 
lata. Dokument ten stanowi źródło pomocy dla lo-
kalnych władz przy podejmowaniu niektórych de-
cyzji, co jest istotne szczególnie w sytuacji ograni-
czonych środków finansowych będących do dys-
pozycji gmin. Wskazuje on przede wszystkim spo-
soby poprawy warunków życia mieszkańców oraz 
tworzenia nowych miejsc pracy. Ma jednak na celu 
również m.in. wyzwalanie lokalnych inicjatyw 
oraz rozwój postaw przedsiębiorczości i zaradno-
ści wśród mieszkańców oraz działających w gmi-
nie organizacji i stowarzyszeń; promocję – ekspo-
nowanie atrakcyjności gminy dla potencjalnych 
inwestorów, turystów czy nowych mieszkańców, 
a także stworzenie podstaw do ubiegania się 
o różnorodne środki zewnętrzne – m.in. fundusze 
Unii Europejskiej. 

Strategia rozwoju lokalnego musi umiejętnie 
łączyć dwojakiego rodzaju działania, zmierzające 
do (ryc. 1.1): (1) generowania wartości dodanej 
lokalnego kapitału oraz (2) podnoszenia jakości 
życia miejscowej społeczności. Są to z pozoru 
różne sprawy, choć w strategii należy umiejętnie 
dobrać kombinację projektów i przedsięwzięć 
wpisanych w oba te aspekty. Generowanie warto-
ści zmierza do tworzenia zasobów lokalnego kapi-
tału – głównie finansowego, ale także rzeczo-
wego, społecznego i ludzkiego. W praktyce ozna-
cza to zwiększanie przychodów gminnego bu-
dżetu (np. poprzez większe wpływy z podatków 
dochodowych, podatku od nieruchomości) oraz 
miejscowych przedsiębiorstw i mieszkańców. 
W generowanie wartości dodanej wpisuje się 
także zwiększanie skali aktywności gospodarczej 
i liczby miejsc pracy. Wszystkie te działania zmie-
rzają do wypracowania profilu strategicznego 
gminy, określonych priorytetów, które mają za-
gwarantować je samodzielny i autonomiczny roz-
wój. Obok generowania wartości dodanej lokal-
nego kapitału ważne są także działania na rzecz 

podnoszenia jakości życia mieszkańców. Są to te 
wszystkie inwestycje, które poprawiają poziom 
satysfakcji z życia wśród lokalnej społeczności, 
a także zwiększają możliwości atrakcyjnego 
i efektywnego spędzania wolnego czasu. Wśród 
tego rodzaju inwestycji są często te, które dotyczą 
infrastruktury społecznej i technicznej służącej 
miejscowej społeczności.  



 
 
 

 
    
 

 

 
 

Strategia rozwoju gminy Świebodzin 2030      

Strona 6 

 

2 Przebieg prac na Strategią rozwoju 
gminy Świebodzin 2030 

Strategia rozwoju gminy Świebodzin 2030 została 
opracowana według modelu ekspercko-partycy-
pacyjnego, tzn. zawiera ona zarówno ustalenia 
diagnostyczne i strategiczne osób zajmujących 
się zawodowo problematyką rozwoju lokalnego 
jak i lokalnych liderów, mieszkańców gminy, 
przedsiębiorców i przedstawicieli różnych organi-
zacji publicznych i niepublicznych. 

Proces budowania strategii rozwoju ma cha-
rakter sekwencyjny. Oznacza to, że każdy kolejny 
etap tego procesu może zostać rozpoczęty po za-
kończeniu poprzedniego. Opracowanie Strategii 
dla gminy Świebodzin przebiegało w kilku eta-
pach (ryc. 2.1): 

1. Szczegółowa diagnoza stanu istnieją-
cego – opracowana w oparciu o zastoso-
wanie szeregu metod badawczych i wyko-
rzystaniu różnych wskaźników opisują-
cych sytuację społeczną, gospodarczą 
i przyrodniczą gminy Świebodzin (Raport 
z diagnozy stanu stanowi załącznik do 
Strategii); 

2. Autodiagnoza – opracowana w oparciu 
o wyniki spotkań konsultacyjnych, wywia-
dów indywidualnych i pogłębionych prze-
prowadzonych z mieszkańcami gminy i lo-
kalnymi liderami; 

3. Synteza diagnozy – sporządzona z wyko-
rzystaniem metody SWOT przy udziale re-
prezentantów społeczności lokalnej oraz 
autorów dokumentu; 

4. Wizja rozwoju gminy – opracowana 
w oparciu o wyniki konsultacji społecz-
nych, pomysły autorów oraz współpracę 
z zespołem strategicznym reprezentują-
cym gminę Świebodzin; 

5. Cele, priorytety rozwojowe i przykła-
dowe projekty do realizacji – plan działań 
strategicznych, które mają pomóc gminie 

Świebodzin osiągnąć założoną wizję roz-
woju i wzmocnić swoje mocne strony, 
a osłabić negatywne oddziaływanie sła-
bych stron; 

6. System wdrażania, monitoringu i ewalu-
acji strategii – zespół działań i ich organi-
zacji, zmierzający do skutecznego wdraża-
nia przedsięwzięć strategicznych oraz ko-
rygowania dokonywanych wyborów 
w oparciu o zmieniającą się sytuację ze-
wnętrzną i wewnętrzną gminy; 

 

 
Rycina 2.1. Etapy tworzenia Strategii rozwoju gminy Świebo-
dzin 2030 
źródło: opracowanie własne. 

Prace nad dokumentem w pierwszej kolejności 
obejmowały analizy diagnostyczne (zebrane 
o opublikowane w formie załącznika „Raport 
z diagnozy stanu”) z wykorzystaniem techniki 
desk research, czyli „pracy przy biurku”, polegają-
cej na przeszukiwaniu różnych baz danych w celu 
pogłębienia danej części zasobów strategicznych 
gminy Świebodzin. W celu pogłębienia diagnozy 
strategicznej gminy Świebodzin skorzystano 
z szeregu źródeł danych, wśród których były 
m.in.: 

1. Diagnoza 
szczegółowa

2. Autodiagnoza

3. Synteza diagnozy
4. Wizja i misja 

rozwoju

5. Cele i priorytety 
rozwojowe

6. System 
wdrażania, 

monitoringu i 
ewaluacji
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− bank danych lokalnych Głównego Urzędu 
Statystycznego, 

− baza danych Ministerstwa Finansów (dot. 
dochodów i wydatków jednostek samo-
rządu terytorialnego), 

− baza danych Ministerstwa Rozwoju (dot. 
podpisanych umów na projekty dofinanso-
wane ze źródeł unijnych), 

− baza aktów prawnych lex, 

− publikowane opracowania programowe 
i strategiczne. 

Istotą diagnozy strategicznej jest to, że opiera się 
ona na porównaniu stanu obserwowanego (istnie-
jącego) ze stanem uznawanym za prawidłowy, po-
żądany, słuszny. W przypadku jednostek teryto-
rialnych jest to dość trudne, ponieważ można co 
prawda określić pewien przedział liczbowy stanu 
pożądanego (np. przyrost naturalny ludności na 
poziomie zapewniającym zastępowalność poko-
leń), jednak bardzo trudne jest określenie dokład-
nych wartości, do których powinno się dążyć. Dla-
tego właśnie, w celu lepszego zobrazowania 
obecnej sytuacji gminy Świebodzin, wartości opi-
sujące poszczególne czynniki rozwoju zostały po-
równane z wartościami dla tzw. grupy porównaw-
czej. Wybór jednostek porównawczych jest szcze-
gólnie istotny w tych elementach diagnozy, które 
opierają się na danych ilościowych, wskaźnikach 
(m. in. demografia, sytuacja finansowa). Dane te 
byłyby bowiem zupełnie nieprzydatne, gdyby nie 
istniał dla nich żaden punkt odniesienia.  

Istotnym był zatem odpowiedni dobór jedno-
stek do porównania. W przypadku niniejszego 
opracowania postanowiono kilkanaście gmin, 
umożliwiających uzyskanie odpowiedzi na pyta-
nie: jak wygląda gmina Świebodzin na tle innych? 
Gminy tworzące grupę porównawczą zostały wy-
brane ze względu na kryterium statusu admini-
stracyjnego (tzn. gmina miejsko-wiejska z mia-
stem będącym siedzibą powiatu), podobnej liczby 

ludności oraz bliskości geograficznej. Zdecydo-
wano, że zbiór gmin grupy porównawczej tworzyć 
będą gminy zwarte w tabeli 2.1. 

Tabela 2.1. Gminy wybrane do grupy porównawczej 

Lp Nazwa gminy 
Wojewódz-

two 
Liczba  

ludn. [tys.] 

1 Grodzisk Wielkopolski wielkopolskie 20,1 

2 Krosno Odrzańskie lubuskie 17,9 

3 Międzyrzecz lubuskie 25,0 

4 Nowy Tomyśl wielkopolskie 26,8 

5 Słubice lubuskie 20,1 

6 Sulęcin lubuskie 15,8 

7 Wolsztyn wielkopolskie 30,5 

8 Wschowa lubuskie 21,2 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Podstawą naukową opracowania strategii dla 
gminy Świebodzin był dorobek gospodarki lokal-
nej i zarządzania publicznego. W ramach opraco-
wywania dokumentu wykorzystano koncepcję ba-
dawczą opartą na mieszanym podejściu badaw-
czym (mixed-method approach), które jest stoso-
wane i rozwijane w literaturze z zakresu badań 
społecznych i polega m. in. na wykorzystywaniu, 
w odpowiedniej sekwencji, zarówno metod ilo-
ściowych, jak i jakościowych. 

Intencją autorów strategii była możliwie naj-
bardziej kompleksowa analiza potencjałów i pro-
blemów gminy Świebodzin, z jednej strony oparta 
o „pracę sprzed biurka” wykorzystującą dane po-
zyskane głównie z publicznych i niepublicznych 
źródeł internetowych – ale z drugiej strony, rów-
nież w oparciu o „bliższe poznanie gminy” w dro-
dze pogłębionych konsultacji społecznych.  

Ustalenia diagnostyczne opisujące zasoby stra-
tegiczne zostały zebrane i szczegółowo opisane 
w Raporcie z diagnozy stanu. Oprócz realizacji 
diagnozy szczegółowej z wykorzystaniem danych 
wtórnych, pochodzących z różnych publicznych 
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rejestrów, przeprowadzono także formę autodia-
gnozy, tzn. podjęto się próby identyfikacji opinii 
i ocen różnych grup społecznych (ryc. 2.1), w tym 
szczególnie mieszkańców na temat najważniej-
szych mocnych oraz słabych stron gminy. Proces 
konsultacji społecznych – zarówno na etapie roz-
poczęcia prac jak i w trakcie ich realizacji został 
opisany w rozdziale 3. Istotnym celem konsulta-
cji społecznych było poznanie gminy od środka, 
„wejście” w lokalne relacje społeczne. Zdaniem 
autorów Strategii, tylko w ten sposób można 
opracować dobry dokument rozwojowy, zakła-
dający z jednej strony udział ekspertów ze-
wnętrznych, a z drugiej miejscowych liderów, 
przedsiębiorców i mieszkańców. Trzeba jednak 
przyznać, że wymaga to dużego nakładu pracy, 
a w warunkach sytuacji epidemicznej było niejed-
nokrotnie niemożliwe do realizacji w pełnym za-
kresie. Niestety ze względu na ograniczenia wyni-
kające z sytuacji pandemicznej, nie była możliwa 
realizacja wszystkich założonych spotkań konsul-
tacyjnych. Autorzy dokumentu planowali realiza-
cję 6 warsztatów strategicznych z mieszkańcami 
gminy w różnych lokalizacjach. Jednak ogranicza-
nia w zakresie spotkań bezpośrednich oraz po-
trzeba zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego 
mieszkańców spowodowały, że konieczne było 
(poza niewielkimi wyjątkami) wykorzystanie zdal-
nych form komunikacji – wywiadów indywidual-
nych i pogłębionych na pośrednictwem aplikacji 
Microsoft Teams. 

Po przeanalizowaniu diagnozy szczegółowej 
i wyników autodiagnozy, autorzy dokumentu 
podsumowali wyniki w formie ostatecznej macie-
rzy SWOT, w której znalazły się mocne i słabe 
strony (czynniki wewnętrzne) oraz szanse i zagro-
żenia (czynniki zewnętrzne), które mogą wpłynąć 
w przyszłości na rozwój gminy Świebodzin. Każda 
z mocnych i słabych stron oraz szansa i zagroże-
nie uzyskała także wagę, tzn. wartość punktową, 
która uporządkowała poszczególne czynniki wg 
znaczenia dla rozwoju lokalnego gminy Świebo-

dzin. Im wyższą ocenę przyznano danemu czynni-
kowi, tym większy jego wpływ na rozwój gminy. 
Oceny mocnych i słabych stron były wynikiem po-
łączenia szczegółowych ocen środowiska lokal-
nego (mieszkańców, urzędników, reprezentan-
tów jednostek gminnych i organizacji pozarządo-
wych) oraz autorów dokumentu (jako zewnętrz-
nych ekspertów z wiedzą na temat gospodarki lo-
kalnej i funkcjonowania samorządu). Z kolei 
szanse i zagrożenia (jako czynniki zewnętrzne, 
czyli trudne do identyfikacji i oceny przez środo-
wisko lokalne) zostały dobrane i ocenione wyłącz-
nie przez autorów dokumentu. 

 
Rycina 2.1. Grupy społeczne biorące udział w tworzeniu Strate-
gii rozwoju gminy Świebodzin 2030 
źródło: opracowanie własne. 

Po ustaleniu ostatecznej macierzy SWOT za-
wierającej kluczowe mocne i słabe strony oraz 
szanse i zagrożenia, dokonano analizy 
TOWS/SWOT, która jest nieodłącznym elemen-
tem strategicznej analizy organizacji. Procedura 
TOWS/SWOT polega na określeniu skali powiązań 
pomiędzy wewnętrznymi i zewnętrznymi czynni-
kami rozwoju w celu ustalenia preferowanej stra-
tegii oraz identyfikacji głównych sprzężeń zwrot-
nych (najwyższe wartości tzw. korelacji ważo-
nych) pomiędzy zdiagnozowanymi mocnym i sła-
bymi stronami oraz szansami i zagrożeniami. 

środowisko 
lokalne

urzędnicy i 
reprezentanci 

jednostek 
gminnych

środowisko 
akademickie

mieszkańcy
liderzy 

społeczni

liderzy 
samorządowi



 
 
 

 
    
 

 

 
 

Strategia rozwoju gminy Świebodzin 2030      

Strona 9 

 

Szczegóły tej procedury oraz jej wyniki opisano 
w rozdziale 5. 

Wyniki analizy TOWS/SWOT oraz rezultaty 
konsultacji społecznych były podstawą określenia 
wizji rozwoju gminy. Wizja rozwoju jest najbar-
dziej ogólnym celem, jaki stawia sobie gmina. Jest 
także zbiorem akceptowalnych przez możliwie 
szerokie grono społeczności lokalnej wyobrażeń 
co do przyszłej sytuacji gminy. Wizja jest zawsze 
pewnym oczekiwanym stanem, określanym na 
ogół dość ambitnie.  

Obok wizji, strukturę zamierzeń strategicz-
nych uzupełniają cele rozwojowe. Ich treść i za-
kres determinują kierunki przyszłych działań pu-
blicznych gminy. W niniejszym dokumencie przy-
jęto (poza wizją) trzystopniową hierarchię celów, 
rozróżniając cele strategiczne, szczegółowe oraz 
kierunki działań. Ponadto, biorą pod uwagę wyniki 
diagnozy, konsultacji społecznych oraz rezultaty 
analizy TOWS/SWOT, wśród założonych celów 
wyróżniono priorytety strategiczne, tzn. cele, 
które należy realizować w pierwszej kolejności, 
ponieważ będą one kluczowe dla rozwoju gminy. 
Wybór priorytetów strategicznych opierał się na 
określeniu kluczowych mocnych i słabych stron 
gminy oraz ich związku z pojawiającymi się w oto-
czeniu szansami i zagrożeniami. 

Żadna, nawet najlepsza strategia nie jest sku-
teczna, jeśli nie zostanie wdrożona. Za wdrożenie 
realizacji celów strategicznych, szczegółowych 
oraz kierunków działań odpowiadają wybrane 
przez mieszkańców władze (burmistrz, radni) oraz 
podległe burmistrzowi: urzędy i jednostki gminne 
oraz spółki komunalne. Dlatego zdecydowany by 
w jasny sposób delegować kompetencje i odpo-
wiedzialność w zakresie realizacji poszczególnych 
zamierzeń strategicznych. Zostały one opisane 
w rozdziale 8. 

Powszechnie spotykaną sytuacją jest, że oto-
czenie, w którym funkcjonują samorządu ulega 
ciągłym zmianom. Szczególnie współcześnie, 
w dobie pandemii i przededniu prawdopodob-

nego spowolnienia lub kryzysu na rynkach global-
nych. Dlatego każdy dokument strategiczny na-
leży monitorować, tzn. sprawdzać zmiany rzeczy-
wistości zewnętrznej oraz skuteczność wdrażania 
celów strategicznych. Efektem procesu monitoro-
wania powinny być rekomendacje w zakresie 
ewentualnych korekt zakładanych celów (mierzo-
nych za pomocą określonych wartości wskaźni-
ków społeczno-gospodarczych). Oprócz monito-
ringu, należy dwukrotnie przeprowadzić proce-
durę ewaluacji, czyli całościowej, kompleksowej 
oceny realizacji dokumentu wraz rekomenda-
cjami zmian (jeśli takowe są konieczne). Zakłada 
się przeprowadzenie tzw. ewaluacji śródokreso-
wej (w połowie okresu strategicznego) oraz ewa-
luacji końcowej (na zakończenie okresu strate-
gicznego). 

Wszelkie założenia strategiczne podjęte w ni-
niejszym dokumencie są oczywiście zgodne z po-
litykami unijnymi, krajowymi oraz polityką woje-
wództwa lubuskiego. Zewnętrzne polityki rozwo-
jowe określane w strategiach rozwoju zostały 
uwzględnione na poziomie zakładanych celów 
i środków ich realizacji. 
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3 Konsultacje społeczne 

Jednym z głównych celów prac nad Strategią 
rozwoju gminy Świebodzin 2030 było zaangażo-
wanie w proces jego powstawania jak najwięk-
szej liczby osób, mieszkańców gminy, przedsię-
biorców, liderów społecznych, przedstawicieli 
różnych środowisk (ryc. 2.1). Prace nad doku-
mentem prowadzili przedstawiciele środowiska 
akademickiego (pracownicy Wydziału Geografii 
Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Prze-
strzennej UAM), którzy posiadają doświadczenie 
w zakresie tworzenia podobnych opracowań. 
Współpraca tzw. środowiska lokalnego oraz ze-
wnętrznego daje możliwość uzyskania efektu sy-
nergii budowanego w oparciu o różne potencjały 
obu grup. 

Pracownicy WGSEiGP UAM wnieśli wkład me-
rytoryczny, związany z doświadczeniem i umie-
jętnościami analizy danych społeczno-gospodar-
czych i przyrodniczych, ich interpretacją oraz 
oceną w porównaniu z określonym układem od-
niesienia. Z kolei środowisko lokalne (mieszkańcy, 
przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji poza-
rządowych, liderzy społeczni) było tym gronem, 
które najlepiej zna potencjały i problemy gminy 
oraz przyczyny takiego a nie innego stanu rzeczy. 
Często mówi się o tzw. dokumentach do szuflady, 
które są opracowywane przez zewnętrzne firmy, 
a które nie mają nic wspólnego z lokalną rzeczywi-
stością. Motywacja tworzenia Strategii rozwoju 
gminy Świebodzin 2030 była zupełnie inna. Grono 
osób, które zdecydowało się na udział w tym 
przedsięwzięciu chce stworzyć dokument osa-
dzony w miejscowych realiach, uwzględniający 
opinie i oceny osób, których sprawy porusza. 

Przy opracowywaniu Strategii rozwoju gminy 
Świebodzin 2030 zastosowano podejście spraw-
dzone przez pracowników WGSEiGP UAM we 
wcześniejszym przedsięwzięciach, tj. przy tworze-
niu Strategii rozwoju gminy Lubniewice na lata 
2014-2020 (przyjętej Uchwałą Nr VIII/59/2015 
Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 13 sierpnia 

2015 r. w sprawie przyjęcia strategii Rozwoju Gminy 
Lubniewice na lata 2014-2020), Strategii rozwoju 
gminy Powidz na lata 2017-2027 (przyjętej 
Uchwałą Nr XLI/247/17 Rady Gminy Powidz z dnia 
21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Strategii 
Rozwoju Gminy Powidz na lata 2017-2027) oraz 
tzw. Społecznej strategii rozwoju gminy Muro-
wana Goślina 2030. W Lubniewicach, Powidzu 
i Murowanej Goślinie pracowaliśmy w oparciu 
o podobne wytyczne, kierując się chęcią wytwo-
rzenia efektu synergii wokół wiedzy eksperckiej 
i lokalnej. We wszystkich ww. przypadkach 
uczestnikami byli pracownicy naukowi oraz stu-
denci. Efektem prac (zarówno w Lubniewicach, 
jak i Powidzu oraz Murowanej Goślinie) były opra-
cowane dokumenty oraz publikacje naukowe, 
które wydano jako efekt mnożnikowy działalności 
praktycznej. Recenzje tych publikacji podkreślały 
fachowość podejścia oraz duże zaangażowanie 
w uspołecznienie procesu opracowania doku-
mentu. Z podobnym celem przystąpiono do prac 
związanych z tworzeniem Strategii rozwoju 
gminy Świebodzin 2030. 

Niniejszy rozdział będzie podsumowaniem 
konsultacji społecznych prowadzonych w ramach 
opracowania Strategii rozwoju gminy Świebodzin 
2030. Jego struktura odpowiada poszczególnym 
etapom tego procesu i składa się z trzech części: 

1. Konstrukcji metodologicznej zakłada-
nych konsultacji społecznych, 

2. Podsumowania spotkania konsultacyj-
nego otwierającego proces budowania 
strategii w którym uczestniczyli miesz-
kańcy, urzędnicy, pracownicy jednostek 
miejskich oraz przedstawiciele organizacji 
pozarządowych, 

3. Podsumowania spotkań konsultacyj-
nych oraz wywiadów online prowadzo-
nych metodą warsztatu strategicznego 
i wywiadu indywidualnego lub grupowego 
z mieszkańcami, liderami lokalnej społecz-
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ności, urzędnikami, przedstawicielami jed-
nostek gminnych i wszystkimi zaintereso-
wanymi sprawami lokalnymi. 

W końcowej części raportu zostaną podsumo-
wane najważniejsze ustalenia konsultacji i sfor-
mułowane zostaną rekomendacje dla Strategii 
rozwoju gminy Świebodzin 2030. 

Niestety nie udało się (jak już wcześniej wspo-
mniano) zrealizować konsultacji społecznych wg 
pierwotnie planowanego zakresu i harmono-
gramu. Sytuacja pandemiczna uniemożliwiła 
przez prawie cały 2020 r. organizację spotkań bez-
pośrednich. To z kolei zmusiło autorów doku-
mentu do przeprowadzenia spotkań w formie 
zdalnej (pogłębione wywiady indywidualne i gru-
powe), a w przypadku warsztatów strategicznych 
– obowiązywały limity osób, które mogły w nich 
wziąć udział. Starano się jednak, korzystając 
z tych form, pogłębić wiedzę na temat preferowa-
nych kierunków rozwoju gminy.  

Konsultacje społeczne prowadzi się wg różnych 
metod i na różnym etapie opracowania doku-
mentu. W przypadku prac nad Strategią rozwoju 
gminy Świebodzin 2030 zdecydowano się na kilka 
komplementarnych metod, wśród których były: 
warsztaty strategiczne, wywiady indywidualne 
oraz grupowe.  

Konsultacje społeczne Strategii rozwoju gminy 
Świebodzin 2030 polegały m.in. na realizacji spo-
tkań warsztatowych. Ostatecznie zdecydowano 
się zorganizować: (1) jedno spotkanie otwierające 
proces budowania strategii, (2) warsztat z urzęd-
nikami i reprezentantami jednostek miejskich 
oraz (3) dwa otwarte warsztaty strategiczne. 
Prace podczas spotkań konsultacyjnych prowa-
dzone były w małych, kilkuosobowych grupach. 
W sumie podczas wszystkich spotkań warsztato-
wych uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Każde ze 
spotkań trwało od 2 do 3 godzin i składało się 
z dwóch głównych części: 

1. Wybór mocnych i słabych stron gminy 
Świebodzin oraz określenie ich rangi, 

2. Wybór katalogu pomysłów/projektów do 
realizacji na najbliższe 10 lat. 

Celem pierwszej części warsztatu było uzy-
skanie opinii mieszkańców oraz pozostałych 
grup interesariuszy na temat głównych moc-
nych i słabych stron gminy Świebodzin. Mocne 
strony zdefiniowano jako „cechy, które wyróż-
niają gminę od innych jednostek i stanowią prze-
wagę konkurencyjną; innymi słowy są one atutami 
i na ich bazie można budować rozwój gminy”. 
Z kolei słabe strony określano jako „bariery, ogra-
niczenia, negatywne czynniki, które ograniczają 
rozwój i powodują, że gmina wypada słabiej 
w konkurencji z innymi jednostkami”.  

 
Rycina 3.1. Matryca mocnych i słabych stron, którą będą wypeł-
niali uczestnicy spotkań warsztatowych 
źródło: opracowanie własne. 
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Każda z grup roboczych w pierwszej kolej-
ności wybierała 6 mocnych i 6 słabych stron. 
W tym celu przygotowane zostały przez zespół 
opracowujący dokument gotowe propozycje 
mocnych oraz słabych stron, spośród których 
uczestnicy będą mogli wybrać te, które uznali za 
najważniejsze. Wybór dokonywany był grupowo, 
tzn. by dana mocna lub słaba strona znalazła się 
w przygotowanej wcześniej matrycy (ryc. 3.1) mu-
siała zostać uzyskana zgoda wszystkich członków 
grupy.  

Następnie, po wybraniu katalogu 6 moc-
nych i słabych stron, każdy z członków grupy 
nadawał im indywidualne wagi, czyli punkty, 
które pokazały jak ważna jest dana mocna i słaba 
strona. Każdy z uczestników rozdzielał 100 punk-
tów na grupę mocnych stron oraz 100 punktów na 
grupę słabych stron. W ten sposób został stwo-
rzony ranking punktowy, który uszeregował czyn-
niki rozwoju gminy Świebodzin wg znaczenia na-
danego przez uczestników warsztatów strategicz-
nych. 

 
Fotografia 3.2. Warsztat otwierający budowę strategii 
źródło: zbioru UM w Świebodzinie. 

Celem drugiej części warsztatu było okre-
ślenie głównych kierunków rozwoju gminy po-
przez zaproponowanie lub wybór katalogu pre-
ferowanych projektów do realizacji. W tym przy-
padku zastosowano dwa alternatywne rozwiąza-
nia, tzn. albo proponowano uczestnikom warszta-
tów konkretne projekty, pomysły do realizacji 

albo uczestnicy mieli za zadanie z wykorzysta-
niem „burzy mózgów” samodzielnie zapropono-
wać pomysły przedsięwzięć. Ostatecznie po ze-
braniu wyników wszystkich warsztatów, autorzy 
dokumentu mieli pogląd na to jakie priorytety roz-
wojowe są oczekiwane przez mieszkańców i lokal-
nych liderów, co pozwoliło lepiej dopasować treść 
założeń strategicznych. 

 
Rycina 3.3. Matryca kierunków rozwoju, które określali uczest-
nicy spotkania otwierającego proces budowy strategii 
źródło: opracowanie własne. 

Pierwszym elementem uspołecznienia opraco-
wywanej strategii było spotkanie otwierające pro-
ces budowy dokumentu, które odbyło się 21 listo-
pada 2019 r. w Urzędzie Miejskim. Na spotkanie 
zostały zaproszone wszystkie osoby zaintereso-
wane procesem. Wśród aktywnych uczestników 
pojawili się przedstawiciele urzędu, jednostek 
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podległych burmistrzowi, radni, mieszkańcy, 
przedsiębiorcy i reprezentacji organizacji społecz-
nych. Celem spotkania była konkretna, meryto-
ryczna praca nad identyfikacją rekomendowa-
nych kierunków rozwoju oraz ich rangowaniem. 
Efekty pracy miały pomóc właściwie ukierunko-
wać prace nad pogłębioną diagnozą szczegółową, 
która docelowo miała zmierzać do określenie pro-
pozycji mocnych, słabych stron, szans i zagrożeń. 

W pierwszej części spotkania otwierającego 
zostały przedstawione zasady warsztatu, po czym 
losowo podzielono jego uczestników na cztery 
grupy robocze. W każdej z grup pracowało 6-8 
osób, które reprezentowały różne środowiska 
i odmienne doświadczenia. Następnie prowa-
dzący warsztat zaprezentowali 16 proponowa-
nych kierunków rozwoju. Zadaniem każdej grupy 
był wspólny wybór sześciu z nich, które miały zo-
stać naniesione na tzw. matrycę kierunków roz-
woju (ryc. 3.3). Każda grupa miała także możli-
wość indywidualnego określenia nowego kie-
runku rozwoju. Założono, że w tej części grupa 
musi uzyskać konsensus wokół wybranych sześciu 
kierunków rozwoju. Wśród propozycji znalazły 
się:  

1. Przyciągnięcie nowych inwestorów 
2. Rozwój turystyki 
3. Przyciągnięcie nowych mieszkańców 
4. Rozbudowa i poprawa infrastruktury kul-

turalnej – domy kultury, świetlice wiejskie 
itp. 

5. Rozbudowa i poprawa infrastruktury spor-
towej (boiska, hale itp.) 

6. Wsparcie dla lokalnych organizacji spo-
łecznych: stowarzyszeń, klubów, kół go-
spodyń wiejskich, ochotniczych straży po-
żarnych itp. 

7. Ograniczenie niskiej emisji, smogu 
8. Poprawa dostępu do żłobków i przedszkoli 
9. Poprawa infrastruktury edukacyjnej 

(szkoły) 
10. Działania na rzecz poprawy dostępu do le-

karzy (rodzinnych i specjalistów) 

11. Rozwój mieszkalnictwa  
12. Poprawa transportu publicznego 
13. Rozbudowa infrastruktury wodociągowej 

i kanalizacyjnej 
14. Poprawa gospodarki odpadami komunal-

nymi 
15. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury 

drogowej (drogi, chodniki) 
16. Rewitalizacja zabudowy i przestrzeni pu-

blicznych. 
 

 
Fotografia 3.3. Warsztat otwierający budowę strategii 
źródło: zbioru UM w Świebodzinie. 

Rezultaty prac warsztatowych zebrano w jed-
nej, wspólnej tabeli (tab. 3.1). Znajduje się w niej 
17 kierunków rozwoju uporządkowanych według 
zsumowanej liczby punktów. Liczbę punktów 
przyznawano w oparciu o wskazania uczestników 
warsztatu, tzn. grupa umieszczając kierunek na 1 
miejscu nadawała mu 6 punktów, kierunek z 2 
miejsca miał 5 punktów, z 3 miejsca 4 punkty itd.  

Tabela 3.1. Rekomendowane kierunki rozwoju gminy 

Kierunek rozwoju Gr.1 Gr.2 Gr.3 Gr.4 
ra-

zem 
Modernizacja i roz-
budowa infrastruk-
tury drogowej (drogi, 
chodniki) 

6 4 7 2 19 

Rozwój mieszkalnic-
twa 

0 0 6 8 14 

Przyciągnięcie no-
wych inwestorów 

1 5 6 0 12 

Przyciągnięcie no-
wych mieszkańców 

0 6 0 6 12 
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Kierunek rozwoju Gr.1 Gr.2 Gr.3 Gr.4 
ra-

zem 

Rewitalizacja zabu-
dowy i przestrzeni 
publicznych 

4 5 1 2 12 

Rozbudowa infra-
struktury wodociągo-
wej i kanalizacyjnej 

6 1 2 0 9 

Poprawa dostępu do 
żłobków i przedszkoli 

2 0 0 5 7 

Poprawa infrastruk-
tury edukacyjnej 
(szkoły) 

0 0 4 3 7 

Rozbudowa i po-
prawa infrastruktury 
kulturalnej – domy 
kultury, świetlice 
wiejskie itp. 

4 0 0 0 4 

Poprawa transportu 
publicznego 

0 0 3 0 3 

Rozwój turystyki 1 2 0 0 3 

Wsparcie dla lokal-
nych organizacji spo-
łecznych: stowarzy-
szeń, klubów, kół go-
spodyń wiejskich, 
ochotniczych straży 
pożarnych itp. 

1 0 0 0 1 

Poprawa gospodarki 
odpadami komunal-
nymi 

1 0 0 0 1 

Ograniczenie niskiej 
emisji, smogu 

0 1 0 0 1 

Infrastruktura rowe-
rowa 

0 1 0 0 1 

Działania na rzecz 
poprawy dostępu do 
lekarzy (rodzinnych 
i specjalistów) 

0 0 0 0 0 

Rozbudowa i po-
prawa infrastruktury 
sportowej (boiska, 
hale itp.) 

0 0 0 0 0 

źródło: opracowanie własne w oparciu o wyniki warsztatu otwie-
rającego prace nad strategią. 

 



 
 
 

 
    
 

 

 
 

Strategia rozwoju gminy Świebodzin 2030      

Strona 15 

 

4 Wnioski z diagnozy sytuacji społecz-
nej, gospodarczej i przestrzennej 

Najważniejsze potencjały i problemy rozwojowe 
gminy zostały szczegółowo przeanalizowane 
i opisane w dokumencie „Diagnoza sytuacji spo-
łecznej, gospodarczej i przestrzennej”, sporzą-
dzonej w celu podsumowania istniejących możli-
wości rozwojowych gminy. Diagnoza szczegó-
łowa została następnie poddana syntezie z wyko-
rzystaniem metody SWOT. Wnioski z syntezy są 
przedmiotem niniejszego rozdziału, który stanowi 
podsumowanie wewnętrznych i zewnętrznych 
czynników rozwoju gminy Świebodzin. Rozdział 
ten jest także konsekwencją obowiązku wynikają-
cego z przepisów art. 10e ust. 3 Ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

Najczęstszym narzędziem stosowanym w celu 
syntezy diagnozy wewnętrznych i zewnętrznych 
uwarunkowań funkcjonowania jednostek samo-
rządu terytorialnego jest analiza SWOT. Polega 
ona na podsumowaniu diagnozy poprzez określe-
nie mocnych stron, słabych stron, szans i zagrożeń 
mogących wpłynąć na sytuację rozwojową ob-
szaru. Różnice pomiędzy tymi czterema elemen-
tami są często przedmiotem dyskusji i powodem 
wielu nieporozumień metodycznych. Nie budzi 
wątpliwości, że mocne strony oraz szanse to 
pewne pozytywne czynniki, natomiast słabe 
strony i zagrożenia – negatywne. Problem poja-
wia się jednak przy definiowaniu różnic między 
mocnymi stronami i szansami oraz między sła-
bymi stronami i zagrożeniami. W tym celu stosuje 
się przynajmniej trzy rozróżnienia. Pierwsze z nich 
(najczęściej stosowane) odróżnia mocne i słabe 
strony od szans i zagrożeń z uwzględnieniem 
miejsca ich powstania – tym sposobem można 
wyodrębnić te czynniki, które identyfikujemy 
w obrębie danej jednostki (czynniki wewnętrzne) 
oraz te, które identyfikujemy w jej otoczeniu 
(czynniki zewnętrzne). Drugie z nich (nazywane 

analizą instytucjonalną) definiuje szanse i zagro-
żenia jako czynniki, na które analizowany obiekt 
nie ma bezpośredniego wpływu, natomiast 
mocne i słabe strony leżą w obszarze jego oddzia-
ływania. Trzecim sposobem jest analiza dyna-
miczna, w świetle której czynnikiem różnicującym 
silne strony i szanse oraz słabe strony i zagrożenia 
jest czas ich występowania, tj. szanse i zagrożenia 
dotyczą przyszłości, natomiast mocne i słabe 
strony – teraźniejszości. Wybór jednego z tych 
trzech sposobów rozróżniania czynników rozwoju 
danego obszaru jest koniecznością i należy doko-
nać go na początku tworzenia macierzy SWOT. 
Najważniejszym jest jednak, by zespół opracowu-
jący strategię trzymał się od początku do końca 
przyjętego rozróżnienia i definicji poszczególnych 
elementów SWOT.  

W celu przeprowadzania analizy SWOT gminy 
Świebodzin przyjmuje się następujące ustalenia 
definicyjne: 

− Mocne strony – wszystko to, co stanowi atut, 
przewagę, zaletę gminy Świebodzin (sytuacja 
wewnętrzna); 

− Słabe strony – wszystko to, co stanowi sła-
bość, barierę, wadę gminy Świebodzin (sytu-
acja wewnętrzna); 

− Szanse – wszystko to, co stwarza gminie 
Świebodzin szansę korzystnej zmiany (oko-
liczności zewnętrzne); 

− Zagrożenia – wszystko to co stwarza gminie 
Świebodzin niebezpieczeństwo zmiany nie-
korzystnej (okoliczności zewnętrzne). 

Macierz SWOT gminy Świebodzin została sformu-
łowana (jak już wcześniej wspomniano) 
z uwzględnieniem wiedzy ekspertów zewnętrz-
nych i lokalnych. Wybrane ostatecznie mocne 
i słabe strony oraz szanse i zagrożenia dla gminy 
Świebodzin (wraz z wagami) zostały przedsta-
wione w tab. 4.2.  
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Tabela 4.1. Macierz SWOT dla gminy Świebodzin (wersja do konsultacji społecznych) 

L.p. MOCNE STRONY Waga L.p. SŁABE STRONY Waga 

S1 
Jeden z najważniejszych węzłów transportowych 
Polski Zachodniej (A2, S3, magistralna linia kole-
jowa) 

0,426 W1 
Niewystarczająca przygotowanie dobrze położo-
nych terenów inwestycyjnych (brak planów miej-
scowych, sytuacja własnościowa, uzbrojenie) 

0,241 

S2 

Środowisko przyrodnicze (jeziora, lasy, urozmai-
cona rzeźba terenu) stanowiące potencjał tury-
styczny, rekreacyjny i gospodarczy (energetyka 
wiatrowa) 

0,182 W2 
Zły stan techniczny dróg gminnych, chodników 
oraz braki połączeń drogowych (obwodnica połu-
dniowa) 

0,197 

S3 
Atrakcyjnie położone tereny aktywizacji gospodar-
czej 

0,140 W3 
Niewystarczający dostęp do niektórych usług pu-
blicznych (żłobki, przedszkola, transport zbio-
rowy) 

0,187 

S4 
Figura Chrystusa – najbardziej rozpoznawalny ele-
ment zewnętrznego wizerunku miasta 

0,107 W4 
Niedobory na rynku mieszkaniowym (niewielka 
liczba mieszkań komunalnych i budownictwa spo-
łecznego, niska średnia powierzchnia mieszkań) 

0,141 

S5 Wolne tereny pod budownictwo mieszkaniowe 0,058 W5 

Problemy demograficzne związane z ubytkiem 
mieszkańców (niski przyrost naturalny i ujemne 
saldo migracji) oraz strukturą wieku (starzenie się 
społeczności, brak pracowników) 

0,129 

S6 
Ponadlokalny ośrodek specjalistycznych świad-
czeń medycznych (szpital rehabilitacyjno-ortope-
dyczny) 

0,051 W6 
Zanieczyszczenie środowiska (niska emisja, zanie-
czyszczone jeziora) i deficyty w zasobach przyrod-
niczych (susze, straty w bilansie wodnym) 

0,086 

S7 
Historyczny układ urbanistyczny Świebodzina 
i liczne zabytki (kościoły, pałace, dwory) 

0,036 W7 
Stosunkowo niski poziom aktywności gospodar-
czej i dochodowości miejscowych przedsiębiorstw 

0,019 

L.p. SZANSE Waga L.p. ZAGROŻENIA Waga 

O1 
Środki zewnętrzne na transformację energetyczną 
i projekty środowiskowe 

0,250 T1 
Obniżenie poziomu aktywności gospodarczej i do-
chodowości przedsiębiorstw wskutek kryzysu pan-
demicznego 

0,250 

O2 
Regionalne, krajowe i unijne programy dofinanso-
wania budowy i remontu dróg lokalnych oraz wę-
złów integrujących różne formy transportu 

0,250 T2 
Niższy poziom dochodów mieszkańców związany 
ze skutkami lockdownu i zamykaniem miejsc 
pracy 

0,240 

O3 
Poszukiwanie przez dużych inwestorów nowych 
lokalizacji inwestycyjnych 

0,217 T3 
Przyciąganie młodych i zdolnych mieszkańców 
przez większe ośrodki miejskie (Zielona Góra, Po-
znań, Wrocław) 

0,183 

O4 

Współpraca i wspólna koalicja Międzyrzecz-Świe-
bodzin-(Sulęcin) w celu budowania potencjału roz-
wojowego środkowej części województwa lubu-
skiego 

0,167 T4 

Wzrastające obciążenie zadaniowe gmin (oświata, 
restrykcje unijne związane z emisją, odpadami, bi-
lansem wodnym) bez środków na ich właściwą re-
alizację 

0,183 

O5 Bliskość rynku niemieckiego 0,075 T5 
Konkurencja innych, atrakcyjnych inwestycyjnie 
gmin wzdłuż A2 i S3 

0,083 

O6 Krajowe programy mieszkaniowe 0,042 T6 

Pomijanie gminy w politykach rozwojowych na 
szczeblu krajowym i regionalnym w związku z nie-
wielką liczbą ludności i koncentracją inwestycji 
w biegunach wzrostu, terenach wiejskich lub 
ośrodkach subregionalnych tracących funkcje go-
spodarcze 

0,060 
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Mocne strony 

Pierwszą i najważniejszą (waga: 0,426) mocną 
stroną gminy Świebodzin jest: jeden z najważ-
niejszych węzłów transportowych Polski Za-
chodniej (A2, S3, magistralna linia kolejowa). 
Niewątpliwie fakt obecności na terenie gminy tak 
istotnych węzłów komunikacyjnych, stawia ją 
w gronie kilkunastu najlepszych lokalizacji pod 
działalność transportową, magazynową, spedy-
cyjną, logistyczną w kraju. Bardzo wyraźnie tę 
mocną stronę faworyzowali mieszkańcy, którzy 
także widzieli w niej główny potencjał dla przy-
szłych działań rozwojowych. Należy zatem skupić 
się szczególnie na wykorzystaniu tej mocnej 
strony w kontekście istniejących w otoczeniu 
szans.  

Drugą najważniejszą mocną stroną gminy 
Świebodzin jest środowisko przyrodnicze (je-
ziora, lasy, urozmaicona rzeźba terenu) stano-
wiące potencjał turystyczny, rekreacyjny i go-
spodarczy (energetyka wiatrowa) (waga: 
0,182). Na terenie gminy są cenne i atrakcyjne ob-
szary chronione (szczególnie w północnej części) 
oraz jeziora i lasy, które stwarzają możliwości roz-
woju turystyki i rekreacji. Środowisko przyrodni-
cze to także zasób wpływający istotnie na jakość 
życia. Współcześnie bardzo dużą wagę przywią-
zuje się do jakości różnych komponentów środo-
wiska przyrodniczego. i choć nie dają one czasami 
wymiernych, finansowych korzyści, należy dbać 
o ich jakość ze względu na konieczność zachowa-
nia ich w dobrym stanie także dla kolejnych poko-
leń mieszkańców. Teren gminy Świebodzin (w 
świetle analiz regionalnych) jest także predysty-
nowany do rozwoju energetyki wiatrowej (w 
związku z dobrymi warunkami wietrznymi). Jeśli 
w przyszłości dojdzie do wyraźnego zwrotu 
w stronę energetyki odnawialnej (a to najpewniej 
będzie konieczne) – ta mocna strona może okazać 
się dla gminy ważnym zasobem. Biorąc pod 
uwagę cechy lokalnego środowiska należy zatem 

skupić się na jego ochronie, a także zrównoważo-
nym wykorzystaniu dla rozwoju i budowania jako-
ści życia. 

Trzecią najważniejszą mocną stroną jest atrak-
cyjnie położone tereny aktywizacji gospodar-
czej (waga: 0,140). Należy wspomnieć w tym 
miejscu szczególnie obszary przewidziane w stu-
dium pod działalność gospodarczą w okolicach 
zjazdów z drogi ekspresowej S3. Są to głównie te-
reny na północ i wschód od miasta. Część terenów 
inwestycyjnych znajduje się także po zachodniej 
części. Atrakcyjność inwestycyjna tych obszarów 
wynika przede wszystkim z lokalizacji przy opisa-
nym wcześniej węźle transportowym. Problemem 
może być jednak wykorzystanie terenów pod in-
westycje w związku z niekorzystną strukturą wła-
ścicielską. Dlatego gmina powinna regulować sy-
tuację planistyczną tych obszarów (uchwalanie 
planów miejscowych) i starać się budować koali-
cje na rzecz rozwoju z podmiotami państwowymi 
(szczególnie KOWR) i prywatnymi, które niejed-
nokrotnie są właścicielami gruntów, które znaj-
dują się w atrakcyjnej dla inwestycji strefie gospo-
darczej. 

Najbardziej charakterystycznym skojarzeniem 
z gminą Świebodzin jest figura Chrystusa – naj-
bardziej rozpoznawalny element zewnętrznego 
wizerunku miasta. Została ona uznana za 
czwartą najważniejszą mocną stronę gminy 
(waga: 0,107). Dane pokazujące popularność 
i rozpoznawalność gminy w Internecie, ale także 
opinie mieszkańców i liderów lokalnych potwier-
dzają, że figura jest głównym skojarzeniem z mia-
stem w skali regionalnej, ale również krajowej. Na 
tak wyraźnym skojarzeniu można budować pro-
dukty turystyczne i rozwijać ten sektor gospo-
darki. Ważne jest jednak, by zasób, który jest 
głównym „magnesem” został uzupełniony 
o ofertę przyrodnicza i kulturową, która będzie 
w stanie zatrzymać turystę w gminie na dłużej niż 
kilka godzin.  
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Gmina Świebodzin z racji swojej funkcji (miej-
sko-wiejska) posiada także wolne tereny pod bu-
downictwo mieszkaniowe. Ta mocna strona uzy-
skała w opinii mieszkańców, urzędników i auto-
rów dokumentu wagę 0,058. Wolne tereny pod 
budownictwo mieszkaniowe znajdują się zarówno 
na terenie miasta, jak w strefie podmiejskiej i po-
szczególnych obszarach wiejskich. Cechą gminy 
Świebodzin (pokazaną w diagnozie szczegółowej) 
jest stosunkowo niewielki poziom rozproszenia 
zabudowy – co jest bardzo korzystną okoliczno-
ścią. Należy ten trend w działaniach strategicz-
nych kontynuować, tzn. uruchamiać nowe tereny 
pod budownictwo mieszkaniowe w lokalizacjach 
dobrze skomunikowanych i wyposażonych 
w podstawowe media lub położonych w pobliży 
istniejących sieci transportu publicznego i infra-
struktury technicznej.  

Mocne strony to także czynniki, które wyróż-
niają dane terytorium od innych podobnych ob-
szarów i stanowią tzw. działalności centralne 
zwiększające rangę ośrodka. Taką działalnością 
jest z pewnością obecność w Świebodzinie po-
nadlokalnego ośrodka specjalistycznych świad-
czeń medycznych (szpital rehabilitacyjno-orto-
pedyczny) (waga: 0,051). Należy dodać, że z for-
malnego punktu widzenia Lubuskie Centrum Or-
topedii im. dr. Lecha Wierusza jest spółką z ogra-
niczoną odpowiedzialnością, w której wszystkie 
udziały posiada samorząd województwa lubu-
skiego. Oznacza to, że prowadzenie i pomoc pla-
cówce nie jest zakresie zadań własnych samo-
rządu gminy. Jednak samorząd gminy ma w swo-
ich kompetencjach stymulowanie lokalnego roz-
woju i dbanie o podnoszenie jakości życia miesz-
kańców, dlatego powinien w możliwie jak naj-
większym stopniu wspierać działanie Centrum. 
Tym bardziej, że jest to właściwie jedyna pu-
bliczna organizacja zlokalizowana w Świebodzi-
nie, której zasięg oddziaływania znacznie wykra-
cza poza granice powiatu świebodzińskiego, czyli 
tradycyjną i bezpośrednią strefę oddziaływania 
miasta. 

Ostatnią wyróżnioną mocną stroną gminy jest 
historyczny układ urbanistyczny Świebodzina 
i liczne zabytki (kościoły, pałace, dwory) (waga: 
0,036). Dziedzictwo historyczne obszaru to bar-
dzo ważny komponent budujący lokalną tożsa-
mość terytorialną. Ziemia Lubuska, w tym także 
gmina Świebodzin są częścią tzw. Ziem Zachod-
nich, których struktura kulturowa jest bardzo 
zróżnicowana. Społeczność gminy stanowią 
osoby, których historia i pochodzenie ma różne 
źródła, a zabytki i dziedzictwo kulturowe to 
ważne elementy, na których różne grupy spo-
łeczne mogą budować świadomość lokalną, ogni-
skowaną wokół podzielanych wartości i symboli 
w celu budowania poczucia wspólnego interesu. 
Dodatkowo, zabytki, historyczne układy urbani-
styczne są także atrakcją turystyczną i budują 
atrakcyjność przestrzeni publicznych śródmieść. 
Dlatego należy także w przypadku gminy Świebo-
dzin dążyć do renowacji istniejącej zabudowy za-
bytkowej i poszukiwać możliwości jej komercyj-
nego lub niekomercyjnego wykorzystania. 

Słabe strony 

Obok mocnych stron, budujących potencjał roz-
wojowy, rozwojowi gminy Świebodzin towarzy-
szą czynniki utrudniające podnoszenie poziomu 
rozwoju. Wśród za najistotniejszy została uznana 
niewystarczająca przygotowanie dobrze poło-
żonych terenów inwestycyjnych (brak planów 
miejscowych, sytuacja własnościowa, uzbroje-
nie). Waga jaką przyznano tej słabej stronie wy-
nosi 0,241. Na potwierdzenie tego problemu 
można przywołać dane, które szczegółowo przea-
nalizowano w diagnozie szczegółowej. Tylko ok. 
5% terenu gminy pokryta jest planami miejsco-
wymi. To oznacza, że potencjalne tereny inwesty-
cyjne wymagają lokalizacji nowych obiektów 
w oparciu o ścieżkę decyzji administracyjnej, 
która jest bardziej elastyczna, ale także bardziej 
nieprzewidywalna i zwykle dłuższa niż wydanie 
zwykłego wypisu i wyrysu z planu miejscowego. 
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Inwestorzy, którzy poszukują dla siebie nowych 
lokalizacji znacznie chętniej wybierają takie, dla 
których sytuacja planistyczna jest uregulowana 
i mają pewność, że nie pojawią się problemy z re-
alizacją inwestycji. Należy zatem skupić się w naj-
bliższych latach na zwiększeniu pokrycia plani-
stycznego gminy, koncentrując się w pierwszej 
kolejności na obszarach przeznaczonych pod in-
westycje gospodarcze i mieszkaniowe. Dodat-
kowo, wiele terenów wyznaczonych w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Świebodzin pod inwesty-
cje gospodarcze, ma skomplikowaną sytuację 
własnościową, co utrudnia rozmowy z potencjal-
nymi inwestorami. Wreszcie wyposażenie tych 
nieruchomości w infrastrukturę sieciową (elek-
tryczność, sieć gazowa, drogi, wodociąg, kanali-
zacja, światłowód i in.) nie jest pełne, a niekiedy 
brakuje nawet podstawowych elementów takiej 
infrastruktury. Nadrabianie tego stanu rzeczy to 
proces wieloletni. Nie da się w krótkim okresie zni-
welować ww. problemów. Rekomenduje się jed-
nak by rozpocząć proces uruchamiania terenów 
inwestycyjnych (opracowanie planu miejscowego 
i wyposażenie w infrastrukturę) w kolejności, 
która powinna zostać uzależniona od sytuacji wła-
snościowej i lokalizacji względem głównych wę-
złów transportowych.  

Drugą z najważniejszych słabych stron 
gminy jest zły stan techniczny dróg gminnych, 
chodników oraz braki połączeń drogowych (ob-
wodnica południowa) (waga: 0,197). Na terenie 
całej gminy są ciągle bardzo długie odcinki dróg 
o niskim stanem technicznym. Fakt ten podkre-
ślano wielokrotnie podczas spotkań konsultacyj-
nych oraz wywiadów. Problem infrastruktury dro-
gowej jest jednak trudny do całkowitego wyelimi-
nowania. Sieć drogowa jest bowiem zbyt długa 
w kontekście możliwości finansowych gminy. Dla-
tego wydaje się, że i w tym zakresie powinna na-
stąpić sensowna priorytetyzacja tych odcinków 
i rodzajów dróg, które są najpilniejsze. Warto 
także dodać, że rozwój dróg powinien iść w parze 

z budową infrastruktury rowerowej i pieszej 
(chodniki). W rozwoju wszystkich rodzajów sieci 
transportowych konieczne jest korzystanie z ze-
wnętrznych źródeł finansowania (Fundusz Dróg 
Samorządowych, środki unijne, krajowe, regio-
nalne). 

Trzecią słabą stroną gminy Świebodzin jest 
niewystarczający dostęp do niektórych usług 
publicznych (żłobki, przedszkola, transport 
zbiorowy) (waga: 0,187). Poziom dostępności do 
opieki żłobkowej i przedszkolne w gminie rośnie. 
Potwierdza to wykonana diagnoza. Jednak zapo-
trzebowanie na usługi w tym zakresie rośnie szyb-
ciej niż podaż miejsc w żłobkach i przedszkolach. 
Dlatego wśród ocen artykułowanych w badaniach 
społecznych i spotkaniach warsztatowych poja-
wiał się często ten problem. Jest także ważny z in-
nego powodu. Większa dostępność do opieki 
żłobkowej i przedszkolnej wpływa korzystnie na 
lokalny rynek pracy, umożliwiając większej grupie 
osób (w tym szczególnie kobietom) powrót do 
swojej aktywności zawodowej. Warto także do-
dać, że oferta w zakresie opieki nad dziećmi po-
winna być zróżnicowana i oprócz tradycyjnych na-
rzędzi (żłobki i przedszkola) uwzględniać także 
rozwiązania nowsze (nianie, dofinansowanie do 
opieki indywidualnej itp.). Oprócz opieki nad 
dziećmi i wychowania przedszkolnego, często ar-
tykułowanym problemem gminy jest wykluczenie 
transportowe. Jest to czynnik wymieniany szcze-
gólnie przez osoby starsze w tym głównie te, 
które mieszkają w wiejskiej części gminy. Gmina 
Świebodzin nie organizuje lokalnego transportu 
zbiorowego i przez to możliwości przemieszcza-
nia się osób starszych, które nie posiadają samo-
chodu są znacznie obniżone. Oczywiście powsta-
nie na nowo tej formy świadczenia usług publicz-
nych oznacza pojawienie się po stronie wydatko-
wej istotnej kwoty wynikającej z finansowania 
przewozów. Należy jednak dążyć do zwiększania 
poziomu dochodów, tak, by umożliwić powrót lo-
kalnego transportu publicznego, przynajmniej na 
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niektórych liniach, obejmujących najbardziej wy-
kluczone tereny wiejskie. 

Inną słabą stroną dostrzeżoną przez mieszkań-
ców i widoczną w świetle wyników badań są nie-
dobory na rynku mieszkaniowym (niewielka 
liczba mieszkań komunalnych i budownictwa 
społecznego, niska średnia powierzchnia miesz-
kań) (waga: 0,141). Dane diagnostyczne potwier-
dzają, że parametry rynku mieszkaniowego na te-
renie gminy Świebodzin odbiegają od stanu ideal-
nego. A możliwość posiadania własnego mieszka-
nia (obok dostępu do usług publicznych) jest 
główną determinanta atrakcyjności osiedleńczej 
obszaru. Ponadto, wydaje się, że dotychczasowe 
zaangażowanie samorządu gminy w sektor 
mieszkaniowy było niewielkie, co skutkuje rela-
tywnie małą liczba mieszkań komunalnych i bu-
downictwa społecznego (a gmina Świebodzin po-
siada 100% udziałów w spółce Świebodzińskie To-
warzystwo Budownictwa Społecznego). Problem 
mieszkaniowy jest niełatwy do rozwiązania ze 
względu na duże zapotrzebowanie i wysokie 
koszty budowy mieszkań. Dlatego należy zwrócić 
dużą uwagą na możliwe do uwzględniania poten-
cjalne krajowe programy mieszkaniowe i zinten-
syfikować działania na rzecz pozyskania ze-
wnętrznego, państwowego finansowania (np. 
w formie wkładu w postaci nieruchomości grunto-
wej) takich inwestycji. 

Bardzo ważną słabą stroną gminy są także pro-
blemy demograficzne związane z ubytkiem 
mieszkańców (niski przyrost naturalny i ujemne 
saldo migracji) oraz strukturą wieku (starzenie 
się społeczności, brak pracowników) (waga: 
0,129). Dane, które zostały przeanalizowane w ra-
mach diagnozy szczegółowej pokazują, że gmina 
Świebodzin traci mieszkańców, przede wszystkim 
w związku z ujemnym saldem migracji. Młodzi lu-
dzie wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy lub eduka-
cji wyższej i wielokrotnie nie wracają na teren 
gminy. Dodatkowo, w ostatnich latach obserwuje 
się pogłębiające problemy związane z niskim 
przyrostem naturalnym. Te okoliczności niestety 

wpłyną niekorzystnie na sytuację na rynku pracy 
(coraz mniejsza liczba osób aktywnych zawo-
dowo) oraz możliwości przyciągnięcia nowych in-
westorów (brak rąk do pracy). Ponadto, przesu-
nięcia w strukturze wieku (wzrastający udział 
osób starszych) powodują, że gmina będzie mu-
siała uwzględnić w swoich planach inwestycyj-
nych miejsca, przestrzenie i formy aktywizacji de-
dykowane tej grupie osób. Sam fakt obecności 
większej grupy osób starszych nie jest oczywiście 
niczym negatywnym, jednak będzie się wiązał 
w najbliższej przyszłości z koniecznością rozbu-
dowy infrastruktury i oferty dla tej społeczności. 

Za słabą stronę gminy Świebodzin zostało 
także uznane zanieczyszczenie środowiska (ni-
ska emisja, zanieczyszczone jeziora) i deficyty 
w zasobach przyrodniczych (susze, straty w bi-
lansie wodnym) (waga: 0,086). Duża liczba bu-
dynków ogrzewanych paliwami stałymi (węgiel, 
drewno) zwiększa skalę niskiej emisji, która ob-
niża jakość powietrza, szczególnie w okresie je-
sienno-zimowym. Ponadto, część zbiorników 
wodnych (szczególnie jezioro Lubinieckie), jest sil-
nie zanieczyszczona w związku z odprowadza-
niem ścieków, co utrudnia rekreacyjne i tury-
styczne wykorzystanie tych cennych obiektów. 
Warto także dodać, że w Polsce, także w gminie 
Świebodzin odnotowujemy coraz częściej nega-
tywne skutki strat w bilansie wodnym. Są to z jed-
nej strony susze, które także w istotnym stopniu 
dotknęły w ostatnich latach gminę Świebodzin, 
ale także problemy z korzystaniem z wody pitnej. 
Dlatego przyszłe działania powinny także koncen-
trować się na ograniczeniu strat w bilansie wod-
nym poprzez zmniejszanie powierzchni nieprze-
puszczalnych i zwiększania poziomu retencji lub 
wykorzystania bytowego wód opadowych. 

Ostatnią istotną słaba stroną gminy Świebo-
dzin jest stosunkowo niski poziom aktywności 
gospodarczej i dochodowości miejscowych 
przedsiębiorstw (waga: 0,019). Ostatnie lata to 
zahamowanie trendu wzrostowego w zakresie 
tworzenia nowych przedsiębiorstw na terenie 
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gminy Świebodzin. Wskaźnik przedsiębiorczości 
jest na tym obszarze niższy niż w innych podob-
nych gminach województwa lubuskiego. Po-
nadto, dochodowość miejscowych przedsię-
biorstw (a tym samym wpływy do budżetu gminy 
z tytułu podatku CIT) są stosunkowo niskie. Także 
wpływy z podatku od nieruchomości (którego 
najistotniejszymi płatnikami są podmioty gospo-
darcze) są bardzo niskie, biorąc pod uwagę ko-
rzystną lokalizację gminy Świebodzin w układzie 
transportowym. Wszystkie te okoliczności spra-
wiają, że działaniach planowanych w najbliższej 
przyszłości powinno się zintensyfikować zachęty 
inwestycyjne wobec obecnych przedsiębiorców 
i potencjalnych nowych inwestorów. 

Szanse 

Obok czynników wewnętrznych opisujących 
mocne i słabe strony obszaru, w rozwoju gminy 
Świebodzin istotną rolę będą w najbliższej przy-
szłości odgrywać czynniki zewnętrzne, czyli oko-
liczności wynikające z procesów globalnych lub 
ogólnokrajowych, konkurencji i współpracy sa-
morządowej oraz zewnętrznych (unijnych, krajo-
wych, regionalnych) polityk rozwojowych. Wśród 
tych zewnętrznych czynników (szans i zagrożeń) 
warto wspomnieć szczególnie o kilku najważniej-
szych. Za najistotniejszą szansę gminy Świebo-
dzin uznano środki zewnętrzne na transformację 
energetyczną i projekty środowiskowe (waga: 
0,250). Kolejny okres programowania środków 
unijnych wsparty ogromną ilością pieniędzy w ra-
mach tzw. Funduszu Odbudowy (środki publiczne 
na projekty związane ze stymulacją gospodarki po 
kryzysie pandemicznym) ma wiązać się w dużym 
stopniu z tzw. zielonym ładem. To wizja rozwoju 
przyjęta przez Unię Europejską i jej członków (w 
tym także Polskę), które towarzyszyć będzie 
zmiana sposobu wykorzystania źródeł energe-
tycznych, zużycia energii oraz korzystania z pozo-
stałych zasobów środowiska przyrodniczego. To 
w powiązaniu z mocnymi i słabymi stronami 

gminy daje okazję do pozyskania znacznej ilości 
środków zewnętrznych na nowe inwestycje pu-
bliczne (a warto pamiętać, że możliwości inwesty-
cyjne gminy są bardzo ograniczone). 

Drugą istotną szansą, jaka rysuje się dla gminy 
Świebodzin w najbliższej przyszłości są regio-
nalne, krajowe i unijne programy dofinansowa-
nia budowy i remontu dróg lokalnych oraz wę-
złów integrujących różne formy transportu 
(waga: 0,250). Dotychczasowe informacje na te-
mat kierunków przyszłego wydatkowania środ-
ków unijnych, obok inwestycji środowiskowych, 
potwierdzają kierunek inwestycyjny w zakresie 
działań na rzecz integracji transportu zbiorowego 
z transportem rowerowym, pieszym i samocho-
dowym. Znaczna część środków zewnętrznych 
(co także związane jest z kwestiami środowisko-
wymi) będzie zmierzać do ograniczenia emisji 
transportowych i budowania infrastruktury rowe-
rowej oraz niskoemisyjnego transportu publicz-
nego. To także (jako jedna z możliwości) otwiera 
perspektywę dla rozwoju transportu publicznego 
na terenie gminy, być może także włącznie z po-
wstaniem małego, gminnego przewoźnika, który 
mógłby świadczyć w ramach tzw. procedury in-
house usługi przewozowe na rzecz lokalnej spo-
łeczności. 

Kolejną ważną szansą dla gminy Świebodzin 
jest poszukiwanie przez dużych inwestorów no-
wych lokalizacji inwestycyjnych (waga: 0,217). 
Okres kryzysu gospodarczego, który niewątpliwie 
nadchodzi w związku z konsekwencjami pande-
mii, będzie rodził szereg zmian o charakterze go-
spodarczym. Dochodzą także do tego globalne 
przesunięcia dużych korporacji w stronę ograni-
czania długich łańcuchów produkcji i przenosze-
nia działalności z krajów Azji Południowo-
Wschodniej do Europy. Wszystkie te okoliczności, 
w połączeniu z obecnością węzłów transporto-
wych na terenie gminy Świebodzin sprawiają, że 
pojawia się szansa, która może zwiększyć skalę in-
westycji w gminie, a tym samym dać nowe miej-
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sca pracy i wpływy podatkowe dla lokalnego sa-
morządu, które z kolei będzie można przeznaczyć 
na nowe inwestycje zwiększające poziom życia 
mieszkańców. 

Ważną dla gminy Świebodzin szansą wydaje 
się także współpraca i wspólna koalicja Między-
rzecz-Świebodzin-(Sulęcin) w celu budowania 
potencjału rozwojowego środkowej części wo-
jewództwa lubuskiego (waga: 0,167). Gmina 
Świebodzin jest częścią naturalnej strefy ciążenia 
regionalnego Zielonej Góry, jednak lokalizacja 
miasta sprawia, że wraz z gminą Międzyrzecz oraz 
Sulęcin może stanowić pewną przeciwwagę dla 
konkurującego ze sobą duopolu Gorzów Wielko-
polski-Zielona Góra. Pojawienie się trzeciego, bi-
polarnego układu zwiększyłoby możliwości budo-
wania konkurencyjnej oferty dla inwestorów 
i mieszkańców. Współpraca gmin Świebodzińsko-
Międzyrzeckiego Miejskiego Obszaru Funkcjonal-
nego może także zwiększać szanse na pozyskiwa-
nie środków zewnętrznych (duża część z nich pro-
muje kooperację samorządową). 

Niewątpliwie szansą gminy Świebodzin jest 
także bliskość rynku niemieckiego (waga: 
0,075). Może ona zwiększać atrakcyjność inwesty-
cyjną obszaru dla firm niemieckich oraz tych, 
które są z niemieckim rynkiem powiązane han-
dlowo. Wydaje się, że szczególnie istotne dla 
gminy są przedsiębiorstwa z branży transporto-
wej, spedycyjnej i logistycznej. Fakt bliskiej lokali-
zacji granicy zachodniej powoduje niższe koszty 
transportu do potencjalnych rynków zbytu, 
a także źródeł surowców lub półproduktów.  

Ostatnią wyodrębnioną szansą dla gminy 
Świebodzin są krajowe programy mieszkaniowe 
(waga: 0,042). Co prawda program Mieszkanie 
plus nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań, 
jednak ostatnie zmiany legislacyjne zmierzają do 
ponownego zdynamizowania rynku mieszkanio-
wego. Kolejna już próba uruchomienia krajowego 
wsparcia dla budowy nowych mieszkań może być 
(w kontekście wymienianych wcześniej mocnych 
i słabych stron gminy) ważnym zewnętrznym 

czynnikiem rozwoju. Jeśli oczywiście tym razem 
zamierzenia legislatorów i twórców programów 
krajowych będą bardziej skuteczne niż dotych-
czas. 

Zagrożenia 

Na rozwój gminy Świebodzin wpływ będzie miał 
także szereg negatywnych czynników zewnętrz-
nych, które w metodzie SWOT nazywamy zagro-
żeniami. Istotnym zagrożeniem może być obniże-
nie poziomu aktywności gospodarczej i docho-
dowości przedsiębiorstw wskutek kryzysu pan-
demicznego (waga: 0,250). Pierwsze analizy 
skutków kryzysu pokazują niższe wpływy podat-
kowe z podatków dochodów. Póki co, negatywne 
konsekwencji tzw. lockdownu są osłabiane wpom-
powywaniem ogromnych środków publicznych 
do gospodarki (tzw. tarcze rządowe), jednak jest 
zgoda co do tego, że kryzys wcześniej czy później 
nadejdzie. To z kolei w połączeniu z powiązaniem 
polskiej gospodarki z gospodarkami zachodnimi 
(szczególnie niemiecką) może skutkować obni-
żoną koniunkturą inwestycyjną przedsiębiorstw 
i ograniczeniem rozbudowy swojej infrastruktury. 
To zagrożenie może więc w istotny sposób hamo-
wać wykorzystanie mocnych stron gminy Świebo-
dzin i pogłębiać skutki słabych stron. 

Kolejnym istotnym zagrożeniem dla lokalnej 
społeczności będzie niższy poziom dochodów 
mieszkańców związany ze skutkami lockdownu 
i zamykaniem miejsc pracy (waga: 0,240). Kon-
sekwencje kryzysu będą miały najpewniej także 
swój wymiar indywidualny związany ze zmniej-
szeniem dochodów osobistych (szczególnie ma-
łych przedsiębiorstw), a tym samym zmniejsze-
niem poziomu dochodów z PIT w budżecie gminy. 
Warto przy tym dodać, że wpływy z tego podatku 
są najważniejszą składową dochodów własnych 
i to one determinują możliwości inwestycyjne 
gminy. A pierwsze analizy skutków finansowych 
kryzysu w 2020 r. potwierdzają istotne obniżenie 
wpływów gmin z PIT. 
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Dla gmin takich jak gmina Świebodzin, istot-
nym zagrożeniem są procesy tzw. „wymywania” 
kapitału ludzkiego opisywane wielokrotnie przez 
badaczy. Polegają one na przyciąganiu młodych 
i zdolnych mieszkańców przez większe ośrodki 
miejskie (w tym przypadku np. Zieloną Górę, 
Poznań lub Wrocław) (waga: 0,183). Zjawisko to 
jest naturalną konsekwencją rozwoju ambitnych 
młodych osób, którzy po zdobyciu wykształcenia 
i doświadczenia mają problemy z powrotem do 
miejsca pochodzenia. Te problemy wynikają z jed-
nej strony z braku miejsc pracy w zawodach, które 
są związane ze zdobytym wykształceniem, 
a z drugiej – z brakiem odpowiedniej oferty w za-
kresie usług (publicznych i niepublicznych).  

Innym zagrożeniem istotnym z punktu widze-
nia lokalnych finansów jest wzrastające obciąże-
nie zadaniowe gmin (oświata, restrykcje unijne 
związane z emisją, odpadami, bilansem wod-
nym) bez środków na ich właściwą realizację 
(waga: 0,183). Gminy realizują coraz większą 
część zadań publicznych. Zmiany demograficzne 
(o których wspomniano choćby w słabych stro-
nach) stwarzają dodatkowe potrzeby w zakresie 
modyfikacji infrastruktury społecznej. Także na-
sze przystąpienie do Unii Europejskiej wiąże się 
z przyjęciem określonych norm i reguł środowi-
skowych (np. zmniejszenie poziomu składowania 
odpadów komunalnych i zwiększenie ich ponow-
nego wykorzystania, które z kolei spowodują ko-
nieczność rozwoju infrastruktury związanej 
z transportem i zagospodarowaniem odpadów), 
które będziemy musieli spełnić. Wszystkie te ze-
wnętrzne procesy będą dodatkowo obciążać bu-
dżety mieszkańców i budżet samorządu gmin-
nego, które i tak są już stosunkowo niewielkie.  

Innym zagrożeniem dla gminy Świebodzin jest 
konkurencja innych, atrakcyjnych inwestycyj-
nie gmin wzdłuż A2 i S3 (waga: 0,083). Gmina 
Świebodzin ma na swoim terenie bardzo dobrze 
zlokalizowane obszary inwestycyjne. Ale nie jest 
jedyną gminą która zwraca się z ofertą inwesty-

cyjną do przedsiębiorstw. By te inne gminy wy-
przedzić i zwyciężyć w konkurencji o inwestorów, 
gmina Świebodzin powinna wykorzystywać swoje 
mocne strony i niwelować słabe poprzez uzupeł-
nianie infrastruktury dla terenów inwestycyjnych 
i zwiększanie pokrycia planistycznego. 

Ostatnim ważnym zagrożeniem dla gminy 
Świebodzin jest pomijanie gminy w politykach 
rozwojowych na szczeblu krajowym i regional-
nym w związku z niewielką liczbą ludności 
i koncentracją inwestycji w biegunach wzrostu, 
terenach wiejskich lub ośrodkach subregional-
nych tracących funkcje gospodarcze (waga: 
0,060). W dotychczas realizowanej polityce roz-
woju kierowane duże wsparcie finansowe albo do 
metropolii (szczególnie w ramach tzw. modelu 
polaryzacyjno-dyfuzyjnego), albo do terenów 
wiejskich (traktując je jako najsłabiej rozwinięte) 
albo (co dzieje się obecnie) do tzw. miast średnich 
tracących funkcje społeczno-gospodarcze (głów-
nie byłe miasta wojewódzkie). Jedyną grupą, 
która jest od wielu lat konsekwentnie pomijana 
w politykach rozwoju kraju są miasta oraz gminy 
małe i średnie (między 20 a 50 tys. mieszkańców).  
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5 Analiza strategiczna TOWS/SWOT 

Zastosowanie w analizie strategicznej metody 
SWOT nie kończy się na określeniu głównych 
mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. Nie 
jest też prawdą, że służy ona wyłącznie diagnozo-
waniu. Na jej podstawie rozwinęły się bowiem me-
tody pozwalające na wyznaczenie w usystematy-
zowany sposób opcji strategicznego działania da-
nej jednostki. Jedną z metod, która oferuje coś 
więcej niż tylko ogólny kierunek działania wyraża-
jący się w stwierdzeniu „wzmacniaj silne strony, 
wykorzystując szanse i jednocześnie eliminuj 
słabe strony, omijając zagrożenia” jest analiza 
TOWS/SWOT. Oprócz usystematyzowanego po-
łączenia dwóch komplementarnych względem 
siebie podejść do organizacji „z zewnątrz do we-
wnątrz” oraz „od wewnątrz do zewnątrz”, a także 
badania efektu synergii występującego między 
czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi ofe-
ruje ona cztery normatywne strategie działań 
(Obłój 2014).  

Metoda TOWS/SWOT to sposób na określenie 
głównych kierunków strategicznych dla organiza-
cji z wykorzystaniem jej mocnych i słabych stron 
oraz obecnych w otoczeniu szans i zagrożeń. Pro-
cedura stosowania tej metody zakłada przede 
wszystkim ocenę siły powiązań pomiędzy po-
szczególnymi czynnikami wewnętrznymi i ze-
wnętrznymi z uwzględnieniem ich wag. Im więk-
sza siła powiązań i wyższa waga danego czynnika 
tym większe prawdopodobieństwo, że wpłynie on 
na rozwój gminy Świebodzin. 

Procedura określenia siły powiązań między 
poszczególnymi mocnymi, słabym stronami, 
szansami i zagrożeniami (czyli właśnie analiza 
TOWS/SWOT) została przeprowadzona w nastę-
pujący sposób. W pierwszej kolejności sporzą-
dzono 8 macierzy relacji pomiędzy zdiagnozowa-
nymi czynnikami rozwoju. Przy tworzeniu każdej 
z nich ważne były następujące pytania (por. Dzie-
mianowicz i in. 2012): 

− Czy mocne strony gminy Świebodzin pozwolą 
wykorzystać pojawiające się w otoczeniu 
szanse? (macierz 1); 

− Czy słabe strony gminy Świebodzin „zablo-
kują” wykorzystanie pojawiających się w oto-
czeniu szans? (macierz 2); 

− Czy mocne strony gminy Świebodzin pozwolą 
na przezwyciężenie pojawiających się w oto-
czeniu zagrożeń? (macierz 3); 

− Czy słabe strony gminy Świebodzin wzmoc-
nią negatywny skutek pojawiających się 
w otoczeniu zagrożeń? (macierz 4); 

− Czy pojawiające się w otoczeniu zagrożenia 
osłabią mocne strony gminy Świebodzin ? 
(macierz 5); 

− Czy pojawiające się w otoczeniu szanse spo-
tęgują mocne strony gminy Świebodzin? (ma-
cierz 6); 

− Czy pojawiające się w otoczeniu zagrożenia 
spotęgują słabe strony gminy Świebodzin? 
(macierz 7); 

− Czy pojawiające się w otoczeniu szanse po-
zwolą przezwyciężyć słabe strony gminy 
Świebodzin? (macierz 8); 

W procedurze oceny związku pomiędzy poszcze-
gólnymi mocnymi i słabymi stronami oraz szan-
sami i zagrożeniami wykorzystano trzystop-
niową skalę, obejmującą następujące poziomy: 
brak zależności (0 punktów), słabą zależność (1 
punkt), silną zależność (2 punkty).  

Po stworzeniu 8 szczegółowych macierzy, pod-
sumowano wyniki w formie tabeli syntetycznej, 
uwzględniającej siłę powiązań i nadane wcześniej 
wagi poszczególnych czynników wewnętrznych 
i zewnętrznych. W ten sposób określono opty-
malny wariant strategiczny w ramach czterech 
możliwości: 
1. Strategia ofensywna (najwyższa korelacja 

ważona między mocnymi stronami i szan-
sami) – cechuje gminy, które stawiają przede 
wszystkim na wykorzystanie mocnych stron 
i nadarzających się szans. Za pomocą swoich 
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atutów wykorzystują one szanse rozwoju, 
a z kolei nadarzające się okazje przekładają 
na dalsze wzmocnienie atutów.  

2. Strategia konkurencyjna (najwyższa korela-
cja ważona między słabymi stronami i szan-
sami) – cechuje gminy, które nastawiają się na 
wykorzystywanie nadarzających się szans do 
eliminowania słabych stron i zamieniania ich 
w atuty.  

3. Strategia konserwatywna (najwyższa kore-
lacja ważona między mocnymi stronami i za-
grożeniami) – cechuje gminy, które planują 
maksymalnie wykorzystać mocne strony przy 
jednoczesnym zmniejszaniu znaczenia dla 
rozwoju nadchodzących zagrożeń.  

4. Strategia defensywna (najwyższa korelacja 
ważona między słabymi stronami i zagroże-
niami) – cechuje jednostki, które bronią się 
przed kryzysem, eliminując słabe strony 
i przeciwstawiając się zagrożeniom. 

Rezultaty zastosowania metody TOWS/SWOT 
dla określenia preferowanej strategii rozwoju 
gminy Świebodzin zaprezentowano na ryc. 5.1 
i tab. 5.1. Wyraźniej najwyższą wartość korelacji 
ważonych uzyskała kombinacja mocnych stron 
i szans (strategia ofensywna – wartość 1,865). Ko-
lejna była kombinacja mocnych stron i zagrożeń 
(strategia konserwatywna – wartość 1,310), na-
stępnie kombinacja słabych stron i zagrożeń 
(strategia defensywna – wartość 0,865) oraz 
kombinacja słabych stron i szans (strategia kon-
kurencyjna – wartość 0,765). W świetle takich wy-
ników analizy TOWS/SWOT, gmina Świebodzin 
powinna w swoich dalszych działaniach kierować 
się przede wszystkim wykorzystaniem powiązań 
między mocnymi stronami gminy i szansami po-
jawiającymi się w otoczeniu. Potęgowanie moc-
nych stron przez szanse okazuje się szczególnie 
istotne w przypadku gminy Świebodzin (tab. 5.1 
i 5.2). Takie szczególnie istotne dla gminy szanse 
jak:  

(1) środki zewnętrzne na transformację energe-
tyczną i projekty środowiskowe,  

(2) regionalne, krajowe i unijne programy dofi-
nansowania budowy i remontu dróg lokal-
nych oraz węzłów integrujących różne 
formy transportu,  

(3) poszukiwanie przez dużych inwestorów no-
wych lokalizacji inwestycyjnych oraz  

(4) współpraca i wspólna koalicja Międzyrzecz-
Świebodzin-(Sulęcin) w celu budowania po-
tencjału rozwojowego środkowej części wo-
jewództwa lubuskiego,  

w istotny sposób są wstanie spotęgować rolę ta-
kich mocnych stron jak: 

(1) jeden z najważniejszych węzłów transpor-
towych Polski Zachodniej (A2, S3, magi-
stralna linia kolejowa), 

(2) środowisko przyrodnicze (jeziora, lasy, 
urozmaicona rzeźba terenu) stanowiące 
potencjał turystyczny, rekreacyjny i go-
spodarczy (energetyka wiatrowa), 

(3) atrakcyjnie położone tereny aktywizacji 
gospodarczej. 

 
Rycina 5.1. Wyniki analizy TOWS/SWOT w układzie wewnętrz-
nych i zewnętrznych czynników rozwoju 
źródło: opracowanie własne na podstawie określonych mocnych, 
słabych stron, szans i zagrożeń oraz nadanych im wag i określo-
nych korelacji. 

szanse

zagrożenia

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

mocne strony słabe strony

1,865

0,765

1,31

0,865
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Na relacjach ww. szans i mocnych stron, których 
szczegółowe powiązania zapisano w tabeli 5.2 na-
leży koncentrować przyszłe działania rozwojowe. 
Szczególnie wykorzystanie potencjału gospodar-
czego związanego z obecnością węzła transporto-
wego i atrakcyjnie położonymi terenami aktywi-
zacji gospodarczej wydaje się bardzo istotne. Jeśli 
uda się dzięki tym mocnym stronom wykorzystać 
pojawiające się w otoczeniu szanse – prawdopo-
dobieństwo osiągnięcia sukcesu rozwojowego 
wrośnie. Ponadto, wydaje się, że drugim bardzo 
ważnym komponentem działań rozwojowych po-
winna być relacja między obecnością cennych 
przyrodniczo terenów w gminie Świebodzin 

i szans jakie pojawiają się w otoczeniu, które 
mogą ten istotny zasób gminy spotęgować (np. 
środki zewnętrzne na projekty prośrodowiskowe). 

W dalszej części opracowania, w tab. 5.2-5.5 
przedstawiono najważniejsze punkty powiązań 
między czynnikami wewnętrznymi (mocnymi 
i słabymi stronami) oraz zewnętrznymi (szanse 
i zagrożenia). Komórki poszczególnych tabeli, za-
wierające wyższe wartości liczbowe i bardziej in-
tensywny kolor, pokazują miejsca szczególnie 
istotnych korelacji ważonych. Relacje te należy 
wykorzystywać w celu podnoszenia poziomu roz-
woju gminy Świebodzin 

Tabela 5.1. Szczegółowe wyniki analizy TOWS/SWOT dla gminy Świebodzin 

Badana kombinacja 
Wyniki TOWS Wyniki SWOT Zestawienie zbiorcze 

suma interakcji suma iloczynów suma interakcji suma iloczynów suma interakcji suma iloczynów 

szanse/mocne strony 33 1,057 24 0,808 57 1,865 

zagrożenia/mocne strony 19 0,366 28 0,944 47 1,310 

zagrożenia/słabe strony 22 0,451 19 0,414 41 0,865 

szanse/słabe strony 20 0,455 14 0,310 34 0,765 

źródło: opracowanie własne na podstawie określonych mocnych, słabych stron, szans i zagrożeń oraz nadanych im wag i określonych korela-
cji. 
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Tabela 5.2. Korelacje ważone między mocnymi stronami i szansami 

STRATEGIA  
OFENSYWNA  

1,865 

Szanse 

Środki ze-
wnętrzne na 

transformację 
energetyczną 

i projekty środo-
wiskowe 

Regionalne, krajowe 
i unijne programy do-
finansowania budowy 
i remontu dróg lokal-
nych oraz węzłów in-

tegrujących różne 
formy transportu 

Poszukiwa-
nie przez du-

żych inwe-
storów no-

wych lokali-
zacji inwe-
stycyjnych 

Współpraca i wspólna ko-
alicja Międzyrzecz-Świe-
bodzin-(Sulęcin) w celu 
budowania potencjału 

rozwojowego środkowej 
części województwa lu-

buskiego 

Bliskość 
rynku 
nie-

miec-
kiego 

Krajowe 
pro-

gramy 
mieszka-

niowe 

M
o

cn
e

 s
tr

o
n

y 

Jeden z najważniejszych 
węzłów transportowych 
Polski Zachodniej (A2, 
S3, magistralna linia ko-
lejowa) 

0,11 0,32 0,37 0,14 0,13  

Środowisko przyrodni-
cze (jeziora, lasy, uroz-
maicona rzeźba terenu) 
stanowiące potencjał tu-
rystyczny, rekreacyjny 
i gospodarczy (energe-
tyka wiatrowa) 

0,18 0,02 0,02 0,06 0,01  

Atrakcyjnie położone te-
reny aktywizacji gospo-
darczej 

0,04 0,07 0,12 0,05 0,04  

Figura Chrystusa – naj-
bardziej rozpoznawalny 
element zewnętrznego 
wizerunku miasta 

 0,01 0,01    

Wolne tereny pod bu-
downictwo mieszka-
niowe 

0,03 0,02 0,02   0,01 

Ponadlokalny ośrodek 
specjalistycznych świad-
czeń medycznych (szpi-
tal rehabilitacyjno-orto-
pedyczny) 

0,01   0,01 0,01  

Historyczny układ urba-
nistyczny Świebodzina 
i liczne zabytki (kościoły, 
pałace, dwory) 

0,01 0,01  0,01   
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Tabela 5.3. Korelacje ważone między mocnymi stronami i zagrożeniami 

STRATEGIA  
KONSERWA-

TYWNA  
1,310 

Zagrożenia 

Obniżenie po-
ziomu aktyw-
ności gospo-
darczej i do-
chodowości 

przedsię-
biorstw wsku-

tek kryzysu 
pandemicz-

nego 

Niższy po-
ziom docho-
dów miesz-

kańców zwią-
zany ze skut-

kami lock-
downu i za-
mykaniem 

miejsc pracy 

Przyciąganie 
młodych 

i zdolnych 
mieszkańców 
przez większe 
ośrodki miej-
skie (Zielona 

Góra, Poznań, 
Wrocław) 

Wzrastające obcią-
żenie zadaniowe 

gmin (oświata, re-
strykcje unijne 

związane z emisją, 
odpadami, bilan-

sem wodnym) bez 
środków na ich wła-

ściwą realizację 

Konkuren-
cja innych, 
atrakcyj-

nych inwe-
stycyjnie 

gmin 
wzdłuż A2 

i S3 

Pomijanie gminy w polity-
kach rozwojowych na 

szczeblu krajowym i regio-
nalnym w związku z nie-

wielką liczbą ludności i kon-
centracją inwestycji w bie-
gunach wzrostu, terenach 

wiejskich lub ośrodkach su-
bregionalnych tracących 

funkcje gospodarcze 

M
o

cn
e

 s
tr

o
n

y 

Jeden z najważ-
niejszych węzłów 
transportowych 
Polski Zachodniej 
(A2, S3, magi-
stralna linia kole-
jowa) 

0,21 0,20 0,08 0,04 0,11 0,01 

Środowisko przy-
rodnicze (jeziora, 
lasy, urozmaicona 
rzeźba terenu) sta-
nowiące potencjał 
turystyczny, rekre-
acyjny i gospodar-
czy (energetyka 
wiatrowa) 

  0,07 0,02 0,03 0,01 

Atrakcyjnie poło-
żone tereny akty-
wizacji gospodar-
czej 

0,14 0,10 0,05 0,04 0,02  

Figura Chrystusa – 
najbardziej rozpo-
znawalny element 
zewnętrznego wi-
zerunku miasta 

      

Wolne tereny pod 
budownictwo 
mieszkaniowe 

0,03 0,04 0,03 0,01  0,01 

Ponadlokalny 
ośrodek specjali-
stycznych świad-
czeń medycznych 
(szpital rehabilita-
cyjno-ortope-
dyczny) 

0,01 0,01     
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STRATEGIA  
KONSERWA-

TYWNA  
1,310 

Zagrożenia 

Obniżenie po-
ziomu aktyw-
ności gospo-
darczej i do-
chodowości 

przedsię-
biorstw wsku-

tek kryzysu 
pandemicz-

nego 

Niższy po-
ziom docho-
dów miesz-

kańców zwią-
zany ze skut-

kami lock-
downu i za-
mykaniem 

miejsc pracy 

Przyciąganie 
młodych 

i zdolnych 
mieszkańców 
przez większe 
ośrodki miej-
skie (Zielona 

Góra, Poznań, 
Wrocław) 

Wzrastające obcią-
żenie zadaniowe 

gmin (oświata, re-
strykcje unijne 

związane z emisją, 
odpadami, bilan-

sem wodnym) bez 
środków na ich wła-

ściwą realizację 

Konkuren-
cja innych, 
atrakcyj-

nych inwe-
stycyjnie 

gmin 
wzdłuż A2 

i S3 

Pomijanie gminy w polity-
kach rozwojowych na 

szczeblu krajowym i regio-
nalnym w związku z nie-

wielką liczbą ludności i kon-
centracją inwestycji w bie-
gunach wzrostu, terenach 

wiejskich lub ośrodkach su-
bregionalnych tracących 

funkcje gospodarcze 

Historyczny układ 
urbanistyczny 
Świebodzina 
i liczne zabytki 
(kościoły, pałace, 
dwory) 

 0,01 0,01 0,01   
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Tabela 5.4. Korelacje ważone między słabymi stronami i zagrożeniami 

STRATEGIA  
DEFENSYWNA  

0,865 

Zagrożenia 

Obniżenie po-
ziomu aktyw-
ności gospo-
darczej i do-
chodowości 

przedsię-
biorstw wsku-

tek kryzysu 
pandemicz-

nego 

Niższy po-
ziom docho-
dów miesz-

kańców zwią-
zany ze skut-

kami lock-
downu i za-
mykaniem 

miejsc pracy 

Przyciąganie 
młodych 

i zdolnych 
mieszkańców 
przez większe 
ośrodki miej-
skie (Zielona 

Góra, Poznań, 
Wrocław) 

Wzrastające obcią-
żenie zadaniowe 

gmin (oświata, re-
strykcje unijne 

związane z emisją, 
odpadami, bilan-

sem wodnym) bez 
środków na ich 

właściwą realizację 

Konkuren-
cja innych, 
atrakcyj-

nych inwe-
stycyjnie 

gmin 
wzdłuż A2 

i S3 

Pomijanie gminy w polity-
kach rozwojowych na 

szczeblu krajowym i regio-
nalnym w związku z nie-

wielką liczbą ludności 
i koncentracją inwestycji 

w biegunach wzrostu, tere-
nach wiejskich lub ośrod-
kach subregionalnych tra-
cących funkcje gospodar-

cze 

S
ła

b
e

 s
tr

o
n

y
 

Niewystarczające 
przygotowanie do-
brze położonych te-
renów inwestycyj-
nych (brak planów 
miejscowych, sytua-
cja własnościowa, 
uzbrojenie) 

0,09 0,09 0,02 0,07 0,08 0,01 

Zły stan techniczny 
dróg gminnych, 
chodników oraz 
braki połączeń dro-
gowych (obwodnica 
południowa) 

   0,04 0,01 0,02 

Niewystarczający 
dostęp do niektó-
rych usług publicz-
nych (żłobki, przed-
szkola, transport 
zbiorowy) 

 0,04 0,05 0,03 0,01 0,01 

Niedobory na rynku 
mieszkaniowym 
(niewielka liczba 
mieszkań komunal-
nych i budownictwa 
społecznego, niska 
średnia powierzch-
nia mieszkań) 

 0,03 0,04 0,01   

Problemy demogra-
ficzne związane 
z ubytkiem miesz-
kańców (niski przy-
rost naturalny 
i ujemne saldo mi-
gracji) oraz struk-
turą wieku (starze-
nie się społeczności, 
brak pracowników) 

  0,09 0,02 0,03  
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STRATEGIA  
DEFENSYWNA  

0,865 

Zagrożenia 

Obniżenie po-
ziomu aktyw-
ności gospo-
darczej i do-
chodowości 

przedsię-
biorstw wsku-

tek kryzysu 
pandemicz-

nego 

Niższy po-
ziom docho-
dów miesz-

kańców zwią-
zany ze skut-

kami lock-
downu i za-
mykaniem 

miejsc pracy 

Przyciąganie 
młodych 

i zdolnych 
mieszkańców 
przez większe 
ośrodki miej-
skie (Zielona 

Góra, Poznań, 
Wrocław) 

Wzrastające obcią-
żenie zadaniowe 

gmin (oświata, re-
strykcje unijne 

związane z emisją, 
odpadami, bilan-

sem wodnym) bez 
środków na ich 

właściwą realizację 

Konkuren-
cja innych, 
atrakcyj-

nych inwe-
stycyjnie 

gmin 
wzdłuż A2 

i S3 

Pomijanie gminy w polity-
kach rozwojowych na 

szczeblu krajowym i regio-
nalnym w związku z nie-

wielką liczbą ludności 
i koncentracją inwestycji 

w biegunach wzrostu, tere-
nach wiejskich lub ośrod-
kach subregionalnych tra-
cących funkcje gospodar-

cze 

Zanieczyszczenie 
środowiska (niska 
emisja, zanieczysz-
czone jeziora) i defi-
cyty w zasobach 
przyrodniczych (su-
sze, straty w bilansie 
wodnym) 

 0,02  0,02   

Stosunkowo niski 
poziom aktywności 
gospodarczej i do-
chodowości miej-
scowych przedsię-
biorstw 

0,01  0,01  0,01  

 
 



 
 
 

 
    
 

 

 
 

Strategia rozwoju gminy Świebodzin 2030      

Strona 32 

 

Tabela 5.5. Korelacje ważone między słabymi stronami i szansami 

STRATEGIA  
KONKURENCYJNA 

0,765 

Szanse 

Środki ze-
wnętrzne na 

transformację 
energetyczną 

i projekty środo-
wiskowe 

Regionalne, krajowe 
i unijne programy do-
finansowania budowy 
i remontu dróg lokal-
nych oraz węzłów in-

tegrujących różne 
formy transportu 

Poszukiwa-
nie przez du-

żych inwe-
storów no-

wych lokali-
zacji inwe-
stycyjnych 

Współpraca i wspólna 
koalicja Międzyrzecz-
Świebodzin-(Sulęcin) 

w celu budowania poten-
cjału rozwojowego środ-
kowej części wojewódz-

twa lubuskiego 

Bliskość 
rynku 
nie-

miec-
kiego 

Krajowe 
pro-

gramy 
mieszka-

niowe 

S
ła

b
e

 s
tr

o
n

y
 

Niewystarczające przygo-
towanie dobrze położo-
nych terenów inwestycyj-
nych (brak planów miejsco-
wych, sytuacja własno-
ściowa, uzbrojenie) 

 0,06 0,10 0,04 0,04  

Zły stan techniczny dróg 
gminnych, chodników oraz 
braki połączeń drogowych 
(obwodnica południowa) 

 0,10  0,03   

Niewystarczający dostęp 
do niektórych usług pu-
blicznych (żłobki, przed-
szkola, transport zbiorowy) 

0,02 0,05 0,08   0,01 

Niedobory na rynku miesz-
kaniowym (niewielka liczba 
mieszkań komunalnych 
i budownictwa społecz-
nego, niska średnia po-
wierzchnia mieszkań) 

  0,03   0,01 

Problemy demograficzne 
związane z ubytkiem 
mieszkańców (niski przy-
rost naturalny i ujemne 
saldo migracji) oraz struk-
turą wieku (starzenie się 
społeczności, brak pracow-
ników) 

  0,06 0,02 0,01 0,02 

Zanieczyszczenie środowi-
ska (niska emisja, zanie-
czyszczone jeziora) i defi-
cyty w zasobach przyrodni-
czych (susze, straty w bi-
lansie wodnym) 

0,04 0,02     
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STRATEGIA  
KONKURENCYJNA 

0,765 

Szanse 

Środki ze-
wnętrzne na 

transformację 
energetyczną 

i projekty środo-
wiskowe 

Regionalne, krajowe 
i unijne programy do-
finansowania budowy 
i remontu dróg lokal-
nych oraz węzłów in-

tegrujących różne 
formy transportu 

Poszukiwa-
nie przez du-

żych inwe-
storów no-

wych lokali-
zacji inwe-
stycyjnych 

Współpraca i wspólna 
koalicja Międzyrzecz-
Świebodzin-(Sulęcin) 

w celu budowania poten-
cjału rozwojowego środ-
kowej części wojewódz-

twa lubuskiego 

Bliskość 
rynku 
nie-

miec-
kiego 

Krajowe 
pro-

gramy 
mieszka-

niowe 

Stosunkowo niski poziom 
aktywności gospodarczej 
i dochodowości miejsco-
wych przedsiębiorstw 

0,00 0,00 0,01    
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6 Wizja rozwoju 

Jednym z kluczowych elementów każdej strategii 
rozwoju jest wizja stanu obszaru po realizacji stra-
tegii. Wizja formułowana w ramach strategii jest 
swego rodzaju projekcją przyszłości do jakiej dążą 
władze lokalne, przedsiębiorcy, mieszkańcy 
i wszyscy zainteresowani rozwojem gminy. Opi-
suje ona pożądany stan docelowy w perspektywie 
kilkunastu lat i pełni następujące funkcje: 

− zobrazowanie stanu docelowego – można 
powiedzieć, że wizja stanowi cel całkowi-
cie nadrzędny nad wszystkimi, zawierający 
w sobie pozostałe cele sformułowane 
w strategii; wizja nadaje także dokumen-
towi określony kierunek – jest więc także 

efektem dokonania określonych wyborów 
spośród wielu możliwości rozwojowych, 

− informowanie o aspiracjach osób formułu-
jących wizję – wizja powinna inspirować 
i motywować uczestników procesu opra-
cowania strategii do działania na rzecz roz-
woju obszaru, w którym funkcjonują; by 
tak się stało powinna być ona interesująca, 
ciekawa i pobudzająca wyobraźnię, 

− jednoczenie wokół idei – wizja powinna łą-
czyć różne środowiska skupione wokół 
działań na rzecz rozwoju gminy i powodo-
wać, że ludzie się z nią utożsamiają; wizja 
nie może zatem dzielić i być poglądem ja-
kiejś jednej, wybranej grupy interesariu-
szy. 

 

Gmina Świebodzin – skrzyżowanie pełne możliwości 

 

 
(1) Gmina Świebodzin centrum  

inwestycji i rozwoju Ziemi Lubuskiej 
 

 

 
(2) Gmina Świebodzin  

miejscem dobrym do życia 
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Opisane na wstępie warunki stanowiły podstawę 
formułowania wizji rozwoju dla gminy Świebo-
dzin. Została ona opracowana w sposób uwzględ-
niający oddolne, społeczne preferencje i reko-
mendacje, przekazane autorom dokumentu pod-
czas wywiadów pogłębionych lub warsztatów 
strategicznych. Zbieranie tych rekomendacji po-
legało na identyfikowaniu projektów, przedsię-
wzięć do realizacji, które cieszą się wśród miesz-
kańców najwyższym poparciem. Ponadto, sta-
rano się zidentyfikować preferowane przez lo-
kalną społeczność sposoby budowania wartości 
dodanej (dodatkowego kapitału finansowego), 
która pozwala realizować działania zmierzające 
do poprawy jakości życia i dostępności do wyso-
kiej jakości usług publicznych. Dodatkowo, hasło 
zawierające kluczowe elementy wizji („skrzyżo-
wanie pełne możliwości”) jest efektem osobnych 
konsultacji zorganizowanych przez gminę Świe-
bodzin, które bazowały na rezultatach przeprowa-
dzonych prac diagnostycznych i strategicznych. 

Opis wizji rozwoju gminy Świebodzin 2030 – 
skrzyżowanie pełne możliwości: 

Gmina Świebodzin w 2030 r. to obszar efektyw-
niej zainwestowany, dzięki któremu lokalny sa-
morząd otrzymuje corocznie znaczne przychody 
z podatków od nieruchomości i CIT. Duża skala in-
westycji wpłynęła także na ograniczenie proble-
mów na rynku pracy i wzrost wynagrodzeń wśród 
mieszkańców gminy, a tym samym także wzrost 
dochodów gminy z tytułu podatku PIT. Dzięki tym 
dochodom, gmina mogła zainwestować większe 
środki w usługi publiczne, które są coraz szerzej 
dostępne, także na obszarach wiejskich. Korzy-
stając z nadarzających się szans, gmina Świebo-
dzin zdobyła sporą ilość środków zewnętrznych na 
inwestycji ograniczające wykluczenie społeczne 
i podnoszące dostępność oraz jakość usług pu-
blicznych. Dzięki unijnemu zorientowaniu na tzw. 

zielony ład udało się ograniczyć negatywne od-
działywanie na środowisko i poprawić jakość przy-
rodniczą najważniejszych środowiskowych zaso-
bów gminy bez istotnego uszczerbku dla lokal-
nych finansów. Gmina Świebodzin w 2030 r. to ak-
tywne i prężnie działające centrum inwestycyjne 
Ziemi Lubuskiej. To także miejsce, w którym żyje 
się lepiej, łatwiej – nie tylko w mieście, ale również 
na terenach wiejskich. 
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7 Cele rozwoju i kierunki działań 

Kolejnym, po sformułowaniu wizji, ważnym eta-
pem sporządzania strategii rozwoju jest wyzna-
czenie celów strategicznych rozwoju, celów 
szczegółowych oraz kierunków działań podej-
mowanych dla osiągnięcia celów strategicznych 
i szczegółowych (zob. art. 10e ust. 3 pkt 2 i 3 
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.). Jest to etap klu-
czowy, ponieważ w nim dokonują się istotne wy-
bory strategiczne, zarysowuje się droga, jaką musi 
przejść wspólnota lokalna, by zrealizować wizję 
rozwoju obszaru, w którym żyje. Cele przy tym 
mają zawsze układ hierarchiczny, tj. cel niższego 
rzędu stanowi część celu wyższego rzędu. W Stra-
tegii rozwoju gminy Świebodzin 2030 przyjęto 
trzypoziomowy, hierarchiczny układ części postu-
latywnej (ryc. 7.1). Cele strategiczne stanowić 
będą elementy wizji rozwoju gminy podzielone na 
dwie główne części: zwiększanie potencjału inwe-
stycyjnego gminy i poprawianie i poziomu życia 
mieszkańców. Kolejno, na niższym poziomie hie-
rarchicznym określone zostały cele szczegółowe 
(dość ogólne sformułowania) oraz kierunki dzia-
łań (bardziej skonkretyzowane). Ponadto, spo-
śród wszystkich wyodrębnionych celów strate-
gicznych, szczegółowych i kierunków działań wy-
odrębniono te, które (w oparciu o analizę 
TOWS/SWOT i opinie mieszkańców) zostały 
uznane za priorytety (kolor żółty na ryc. 7.1), 
tzn. cele realizowane w pierwszej kolejności. 
Zadaniem władz lokalnych i wszystkich pod-
miotów zaangażowanych w rozwój gminy 

Świebodzin powinno być w pierwszej kolejności 
osiągnięcie odpowiedniego poziomu realizacji 
priorytetów rozwojowych. 

Każdy z wyznaczonych celów spełnia kryteria 
wynikające ze standardów metodologicznych sto-
sowanych w tego typu dokumentach. Wyzna-
czone cele zostały poddane weryfikacji z zastoso-
waniem tzw. filtru SMART (nazwa pochodzi od 
pierwszych liter angielskich słów określających za-
sady konstruowania celów). Polega on na ocenie 
czterech aspektów: 

a. precyzyjności – cele powinny być na tyle 

precyzyjne, aby nie mogły być interpreto-

wane w odmienny sposób, 

b. mierzalności – cele powinny być tak for-

mułowane, by można było liczbowo wyra-

zić stopień ich realizacji (by można było 

przypisać im konkretne miary), 

c. akceptowalności – cele akceptowane 

przez podmioty, które będą dążyć do ich 

osiągnięcia, 

d. realistyczności – cele określane realnie 

(strategia nie może być zbiorem „poboż-

nych życzeń”), tzn. tak by możliwe było ich 

osiągnięcie w zakładanym czasie, 

e. terminowości – cele zdefiniowane precy-

zyjnie w wymiarze czasowym po to, by 

móc określać poziom ich realizacji i prowa-

dzić monitoring. 
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Rycina 7.1. Przyjęty układ hierarchiczny części postulatywnej strategii rozwoju 
źródło: opracowanie własne.

WIZJA

1. Cel strategiczny

1.1.Cel 
szczegółowy

1.1.1. 
Kierunek 
działań

1.1.2. 
Kierunek 
działań

1.2. Cel 
szczegółowy 

(priorytet)

1.2.1. 
Kierunek 
działań

1.2.2. 
Kierunek 
działań

2. Cel strategiczny

2.1. Cel 
szczegółowy

2.1.1. 
Kierunek 
działań

2.1.2. 
Kierunek 
działań 

(priorytet)

2.2. Cel 
szczegółowy

2.2.1. 
Kierunek 
działań

2.2.2. 
Kierunek 
działań
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1. Gmina Świebodzin centrum 
inwestycji i rozwoju Ziemi 

Lubuskiej

1.1. Stworzenie 
lokalnych stref 

aktywizacji 
gospodarczej

1.1.1. Uregulowanie 
polityki planistycznej

1.1.2. Wyposażenie 
terenów 

inwestycyjnych w 
media i infrastrukturę 

drogową

1.2. Budowa 
ponadlokalnej 

koalicji na rzecz 
inwestycji

1.2.1. 
Samorządowcy, 

politycy i mieszkańcy 
wspólnie i ponad 

podziałami dla gminy 
Świebodzin

1.2.2. 
Świebodzińsko-

Międzyrzecki Miejski 
Obszar Funkcjonalny

1.2.3. Grunty 
publiczne 

nienależące do 
gminy przeznaczone 

pod inwestycje

1.3. Zwiększenie 
poziomu 

rozpoznawalności 
gminy (szczególnie 
wśród inwestorów)

2. Gmina Świebodzin miejscem 
dobrym do życia

2.1. Poprawa 
dostępności do 

usług i przestrzeni 
publicznych

2.1.1. Bardziej 
dostępna opieka nad 

dziećmi do lat 3 i 
wychowanie 
przedszkolne

2.1.2. Wysokiej 
jakości otwarte 

przestrzenie 
publiczne (rynek, 

parki, skwery, 
zieleńce)

2.1.3. Atrakcyjne 
tereny sportowo-

rekreacyjne

2.1.4. Lokalne centra 
integracji społecznej i 

kulturalnej ze 
szczególnym 

uwzględnieniem 
seniorów i osób 
wykluczonych

2.1.5. Dobrze 
wyposażone i 

zmodernizowane 
szkoły

2.1.6. Transport 
zbiorowy i węzły 

przesiadkowe

2.2. Rozwój 
infrastruktury dla 
mieszkalnictwa i 
poprawa jakości 

zabudowy 
(szczególnie 
historycznej)

2.2.1. Program 
wsparcia dla 

renowacji i poprawy 
jakości historycznej 

zabudowy

2.2.2. Budowa 
nowych mieszkań 

komunalnych

2.2.3. Nowe tereny 
mieszkaniowe dla 
rynku prywatnego

2.2.4. Wyższa 
dostępność i jakość 

infrastruktury 
drogowej (w tym 
chodników i dróg 

rowerowych)

2.2.5. Efektywna i 
racjonalna 

gospodarka 
odpadami 

komunalnymi

2.2.6. Poprawa 
gospodarki wodno-

ściekowej

2.3. Transformacja 
energetyczna i 
poprawa stanu 

środowiska

2.3.1. Zmniejszenie 
poziomu niskiej 

emisji

2.3.2. Poprawa 
jakości zasobów 

wodnych i 
infrastruktury im 

towarzyszącej

2.3.3. Mała retencja i 
kanalizacja 
deszczowa

2.3.4. 
Termomodernizacje i 
inne przedsięwzięcia 

zmniejszające 
zużycie energii

2.3.5. Energia ze 
źródeł odnawialnych
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W Strategii rozwoju gmin Świebodzin 2030 zało-
żono realizację 2 głównych celów strategicz-
nych, 6 celów szczegółowych oraz 22 kierunków 
działań. Dodatkowo założono, że część z nich 
(oznaczonych na rycinie kolorem żółtym i wy-
krzyknikiem) będzie realizowana priorytetowo. 
Fakt uznania celu za priorytet oznacza, że biorąc 
pod uwagę przeprowadzoną wcześniej i opisaną 
w rozdziale 5 analizę TOWS/SWOT, są to szcze-
gólnie istotne kierunki rozwoju dla gminy Świebo-
dzin. Samorząd lokalny, lokalni liderzy społeczni, 
organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i miesz-
kańcy będą wspólnie skupiać się na ich osiągnię-
ciu. Dlatego, że biorąc pod uwagę zdiagnozowane 
mocne i słabe strony gminy Świebodzin oraz 
szanse i zagrożenia jakie pojawiają się w otocze-
niu gminy, a także ograniczone możliwości finan-
sowe potencjalnych projektów – jest to najbar-
dziej optymalna strategia rozwoju na najbliższe 10 
lat.  

Cel strategiczny 1. Gmina Świebodzin 
centrum inwestycji i rozwoju Ziemi Lu-
buskiej  

Gmina Świebodzin ma bardzo dobrą lokalizację 
z punktu widzenia przyciągania nowych inwesty-
cji i budowania na nich swojego wzrostu gospo-
darczego. Badania naukowe dotyczące czynników 
lokalizacji działalności gospodarczej ciągle pod-
kreślają istotną wagę dostępności transportowej. 
Fakt posiadania na swoim terenie węzła najważ-
niejszych dróg samochodowych w polskim ukła-
dzie transportowym (A2 i S3) sytuuje gminę Świe-
bodzin w gronie kilkunastu najbardziej atrakcyj-
nych lokalizacji inwestycyjnych w Polsce. Drugim 
istotnym czynnikiem, który może wzmocnić po-
tencjał inwestycyjny gminy jest bliskość rynków 
zachodnich. Odległość czasowa do granicy pol-
sko-niemieckiej jest relatywnie krótka, co może 
zachęcić potencjalnych inwestorów z państw roz-
winiętych (głównie Niemiec) do przenoszenia 

swojej aktywności na teren gminy. Wśród przed-
siębiorstw, do których powinna być kierowana 
oferta inwestycyjna gminy powinny znaleźć się 
przede wszystkim firmy transportowe, spedy-
cyjne i logistyczne, które szukają dobrych lokali-
zacji przy węzłach drogowych, ich działalność ge-
neruje relatywnie niewielką ilość szkodliwych 
emisji do środowiska, a wkład podatkowy do bu-
dżetu gminy jest stosunkowo wysoki (co wynika 
z wielkopowierzchniowej działalności korzystnie 
wpływa na wysokość uzyskiwanych dochodów 
z tytułu podatku od nieruchomości). Wybór tego 
celu strategicznego jest prostą konsekwencją 
analizyTOWS/SWOT i wybranej wizji rozwoju 
gminy. 

 

Cel szczegółowy 1.1. Stworzenie lokalnych stref 
aktywizacji gospodarczej  

Kluczowym zadaniem zmierzającym do wzmoc-
nienia roli gminy Świebodzin jako centrum inwe-
stycji i rozwoju Ziemi Lubuskiej jest stworzenie lo-
kalnych stref aktywizacji gospodarczej, które 
zwiększą atrakcyjność inwestycyjną gminy, roz-
winą lokalną przedsiębiorczość i wykreują nowe 
miejsca pracy. Władze lokalne poprzez dostępne 
sobie narzędzia (lokalna polityka przestrzenna, in-
westycje infrastrukturalne, korzystna oferta wa-
runków finansowych, szeroka promocja regionu, 
przygotowanie prawne gruntu oraz odpowiedni 
klimat społeczno-kulturowy) mogą w istotny spo-
sób stymulować rozwój aktualnie działających 
w gminie przedsiębiorstw, jak i pozyskiwać no-
wych inwestorów, o profilu dostosowanym do po-
trzeb i możliwości lokalnego rynku pracy. Lokalne 
strefy aktywizacji gospodarczej z powodzeniem 
realizowane są w innych miastach o podobnej 
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wielkości, poprawiając warunki do inwestowania 
m.in. w Żarach, Nowej Soli i Słubicach. Wśród 
działań zmierzających do stworzenia lokalnych 
stref aktywizacji gospodarczej w gminie Świebo-
dzin szczególnie ważne jest uregulowanie polityki 
planistycznej i wyposażenie terenów inwestycyj-
nych w odpowiednie media i infrastrukturę dro-
gową.  

 

Kierunek działań 1.1.1. Uregulowanie polityki 
planistycznej  

Jednym z celów polityki przestrzennej gminy 
Świebodzin zapisanym w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
jest zapewnienie jej zrównoważonego rozwoju, 
poprzez zagospodarowanie przestrzenne 
uwzględniające rozwój terenów inwestycyjnych 
oraz sprawne funkcjonowanie systemu komuni-
kacji i infrastruktury technicznej. Tymczasem na 
koniec grudnia 2019 roku gmina była w zaledwie 
6,1% pokryta miejscowymi planami zagospodaro-
wania przestrzennego, które uznawane są za 
główne narzędzie stymulowania zrównoważo-
nego rozwoju przestrzennego. Ważnym działa-
niem powinno być zatem zwiększenie pokrycia 
planistycznego gminy, poprzez stworzenie miej-
scowych planów dla obszarów kluczowych 
z punktu widzenia rozwoju gospodarczego gminy 
(szczególnie w sąsiedztwie zjazdów z drogi eks-
presowej S3) oraz dla obszarów mieszkaniowych 
zlokalizowanych w rejonie miasta Świebodzin. 
Istotne jest także opracowanie planów ochron-
nych dla terenów o szczególnych walorach przy-
rodniczych, które uchronią te tereny przed bez-
planową zabudową, a tym samym zapewnią 
zrównoważony rozwój przestrzenny gminy. 

 

Kierunek działań 1.1.2. Wyposażenie terenów 
inwestycyjnych w media i infrastrukturę dro-
gową  

Obok zwiększenia pokrycia planistycznego gminy 
ważnym elementem działań w zakresie rozwoju 
lokalnych stref aktywizacji gospodarczej jest 
uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych w od-
powiednie media: sieć wodociągową, kanaliza-
cyjną, energetyczną, teleinformatyczną a w nie-
których przypadkach również gazową. Potrzebne 
jest także doprowadzenie do tych terenów dróg 
o odpowiednich parametrach technicznych. 
Uzbrojone tereny inwestycyjne znacznie wzmac-
niają pozycję konkurencyjną gminy. Dowodzą, że 
władze lokalne nie zamierzają biernie czekać na 
pojawienie się nowych działalności gospodarczej, 
a raczej kreują warunki ułatwiające podejmowa-
nie decyzji przez inwestorów o lokalizacji nowej 
działalności na terenie gminy. Przyśpieszają one 
uruchomienie nowych przedsiębiorstw, przyczy-
niając się do szybszego stymulowania rozwoju go-
spodarczego i lokalnego rynku pracy.  

Cel szczegółowy 1.2. Budowa ponadlokalnej 
koalicji na rzecz inwestycji  

Przyciąganie nowych inwestycji na teren gminy to 
skomplikowany proces. Oprócz budowania infra-
struktury technicznej i opracowywania planów 
miejscowych, które regulują sytuację planistyczną 
obszaru, ważne jest budowanie politycznej koali-
cji wokół założonych celów. Samorząd teryto-
rialny powinien unikać antagonizmów politycz-
nych i starać się budować porozumienie ponad 
politycznymi podziałami, w interesie społeczności 
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lokalnej. Porozumienie to zakłada osiągnięcie am-
bitnych celów rozwoju lokalnego na rzecz gminy 
Świebodzin, poprzez odłożenie na bok różnic inte-
resów, sprzeczności podejść, a niekiedy także po-
litycznych antagonizmów. 

 

Kierunek działań 1.2.1. Samorządowcy, poli-
tycy i mieszkańcy wspólnie i ponad podziałami 
dla gminy Świebodzin  

Cel 1.1.2 dotyczy integracji różnych środowisk na 
rzecz rozwoju gospodarczego gminy Świebodzin. 
Polegają one na nawiązywaniu współpracy po-
między burmistrzem gminy, radnymi lokalnymi, 
powiatowymi (w tym ze starostą świebodziń-
skim), reprezentantami społeczności lokalnej 
w Sejmiku Województwa Lubuskiego (w tym mar-
szałkiem województwa lubuskiego) oraz parla-
mentarzystami z tego terenu i członkami Rady 
Ministrów. Analiza przeprowadzona w ramach 
diagnozy szczegółowej pokazuje, że władze 
gminy samodzielnie nie są w stanie rozwiązać 
wszystkich problemów związanych z sytuacją pla-
nistyczną i właścicielską terenów atrakcyjnych dla 
inwestorów. Znaczna część obszaru gminy jest 
obecnie zarządzana (w ramach własności Skarbu 
Państwa) przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rol-
nictwa (KOWR). Instytucje rządowe i regionalne 
uczestniczą w procedurze określania regulacji 
i wyborze rozwiązań instytucjonalnych dotyczą-
cych różnych polityk sektorowych (w tym doty-
czących mieszkalnictwa, gospodarki odpadami 
komunalnymi i ochrony zdrowia – szczególnie 
istotnych dla gminy Świebodzin), a władze powia-
towe są zarządcą szeregu elementów infrastruk-

tury drogowej. Budowanie koalicji tych wszyst-
kich podmiotów służyć będzie całej społeczności 
gminy. 

 

Kierunek działań 1.2.2. Świebodzińsko-Między-
rzecki Miejski Obszar Funkcjonalny  

Województwo lubuskie przez pierwsze 20 lat 
funkcjonowania było zdominowane przez konku-
rencję duopolu Gorzów Wielkopolski (północna 
część województwa)-Zielona Góra (południowa 
część województwa). Ten bipolarny układ nawią-
zujący także do rozdziału funkcji stołecznych to-
warzyszył regionowi przez dłuższy czas. Wydaje 
się jednak, że w centralnej jego części istnieje po-
tencjał do zbudowania koalicji trzech najważniej-
szy miast (Świebodzina, Międzyrzeczu i Sulęcina), 
a także ich bezpośredniego powiatowego otocze-
nia. Koalicja ta mogłaby stanowić istotną przeciw-
wagę dla politycznych negocjacji między strefą 
gorzowską i zielonogórską na szczeblu regional-
nym, a także inicjować i realizować wspólne 
przedsięwzięcia infrastrukturalne łączące te ob-
szary (wspólne projekty budowy ścieżek rowero-
wych, szlaków turystycznych, dróg samochodo-
wych i in.). Strategia rozwoju gminy Świebodzin 
będzie w najbliższej przyszłości uwzględniała te 
relacje i wokół nich ogniskowała przyszłe działania 
inwestycyjne. 

Kierunek działań 1.2.3. Grunty publiczne niena-
leżące do gminy przeznaczone pod inwestycje  

Wśród mocnych stron gminy wymieniono atrak-
cyjne tereny inwestycyjne (szczególnie te, które 
zlokalizowane są blisko węzłów transportowych). 
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Z drugiej strony, współczesne procesy gospodar-
cze i wybory konsumenckie sprawiają, że coraz 
większa ilość terenów publicznych zaczyna mieć 
istotne znaczenie na rynku konsumenckim. Dla-
tego gmina Świebodzin będzie szukała inwesto-
rów, gotowych do zainwestowania na terenach 
komunalnych, wyposażonych w infrastrukturę 
techniczną i uregulowanych pod względem plani-
stycznym.  

 

Cel szczegółowy 1.3. Zwiększenie poziomu roz-
poznawalności gminy (szczególnie wśród inwe-
storów)  

Przyciągnięcie inwestorów musi wiązać się z ak-
tywnością. Aktywnością władz gminy, lokalnych 
liderów, reprezentantów społeczności lokalnej 
w samorządzie powiatowym i wojewódzkim oraz 
władzach krajowych. Tę aktywność gmina Świe-
bodzin w okresie realizacji strategii podejmie. 
Z drugiej strony, gmina Świebodzin sprofesjonali-
zuje swoją ofertę i informację gospodarczą. W ra-
mach tych działań zostanie udostępniony bank in-
formacji o terenach komunalnych, możliwych do 
zainwestowania. Ale oprócz tego, zostanie skoor-
dynowane gromadzenie informacji na temat tere-
nów przemysłowych i usługowych (wyznaczonych 
w polityce planistycznej gminy), ich sytuacji wła-
snościowej i możliwości wykupu poszczególnych 
nieruchomości.   
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Cel strategiczny 2. Gmina Świebodzin 
miejscem dobrym do życia  

Gmina Świebodzin będzie budować swój rozwój 
na przyciąganiu inwestycji wielkopowierzchnio-
wych, związanych z dużymi wpływami z podatku 
od nieruchomości, ale jednocześnie nie wpływają-
cymi w istotny sposób na pogorszenie warunków 
środowiskowych gminy. Dzięki wzrostowi gospo-
darczego, gmina Świebodzin będzie mogła zain-
westować większą ilość środków w podnoszenie 
poziomu życia w gminie. Jest to bardzo ważny 
komponent strategiczny, ponieważ bez nie niego 
nie będzie możliwe zatrzymanie części młodych 
osób pochodzących z terenu gminy i kształcących 
się w większych miastach. Nie będzie także moż-
liwe przyciąganie nowych mieszkańców i powięk-
szanie terenów mieszkaniowych. Budowa poten-
cjału mieszkaniowego gminy musi rozpocząć się 
od podnoszenia poziomu dostępności do usług 
publicznych i ich jakości.  

Cel szczegółowy 2.1. Poprawa dostępności do 
usług i przestrzeni publicznych  

Znaczna część zadań własnych gminy polega na 
organizowaniu i dostarczaniu mieszkańcom usług 
publicznych (np. opieka nad dziećmi, edukacja, 
kultura) oraz budowaniu i podnoszeniu jakości in-
frastruktury społecznej, która służy lokalnej 
wspólnocie (np. infrastruktura sportowa, rekrea-
cyjna). Lokalny samorząd odpowiada także za 
utrzymanie wysokiej jakości przestrzeni publicz-
nych (szczególnie tych otwartych w formie par-
ków, placów, głównych ciągów pieszych), które 
zachęcają do przebywania w nich i nawiązywania 
interakcji. Działania, projekty i przedsięwzięcia 
zmierzające do osiągnięcia tego celu będą także 
budowały atrakcyjność osiedleńczą gminy Świe-
bodzin. Wśród nich powinny być projekty zwięk-
szające dostępność i jakość świadczonych do 
usług społecznych, a także działania poprawiające 

jakość terenów zieleni i innych otwartych prze-
strzeni publicznych.  

 

Kierunek działań 2.1.1. Bardziej dostępna 
opieka nad dziećmi do lat 3 i wychowanie 
przedszkolne  

W świetle zdiagnozowanych słabych stron oraz 
potrzeb i preferencji inwestycyjnych artykułowa-
nych przez mieszkańców i uczestników badań 
społecznych wydaje się konieczne w pierwszej ko-
lejności zwiększenie dostępności do opieki żłob-
kowej i wychowania przedszkolnego. Powinno się 
to odbywać poprzez realizację inwestycji różnego 
typu – budowę samorządowego żłobka i przed-
szkola, ale także alternatywnych form opieki nad 
dziećmi do lat 3 i opieki przedszkolnenej. Zwięk-
szenie liczby miejsc w tych obiektach powinno być 
priorytetem dla lokalnego samorządu na najbliż-
szej lata.  

 

Kierunek działań 2.1.2. Wysokiej jakości 
otwarte przestrzenie publiczne (rynek, parki, 
skwery, zieleńce)  

Wśród działań zmierzających do stworzenia 
z gminy Świebodzin miejsca dobrego do życia 
ważną rolę pełni kreowanie wysokiej jakości prze-
strzeni publicznych. Uporządkowania i dostoso-
wania do potrzeb lokalnej społeczności wymaga 
Rynek (plac Jana Pawła II) i Park miejski - Dolina 
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Strugi Świebodzińskiej w Świebodzinie, a po-
nadto również niewielkie skwery i zieleńce, zloka-
lizowane zarówno w Świebodzinie, jak i na tere-
nach wiejskich, będące miejscami spotkań i inte-
gracji mieszkańców. Zgodnie z Kartą Przestrzeni 
Publicznej do najważniejszych zasad organizowa-
nia i użytkowania przestrzeni publicznych, istot-
nych dla gminy Świebodzin należy zaliczyć: pro-
jektowanie urbanistyczne przestrzeni publicznych 
w oparciu o wyniki konkursów urbanistycznych 
i architektonicznych, społeczna partycypacja 
w kształtowaniu tych przestrzeni, ochrona dzie-
dzictwa kulturowego oraz specyfiki lokalnej jako 
szczególnych wartości przestrzeni publicznych, 
sprawiedliwy dostęp do przestrzeni publicznych 
i minimalizacja konfliktów przy ich tworzeniu oraz 
użytkowaniu, kształtowanie przestrzeni publicz-
nych integrujących grupy społeczne z szacunkiem 
dla ich różnych potrzeb i systemów wartości, 
a także aktywne użytkowanie przestrzeni publicz-
nych i ich wykorzystywanie do organizowania wy-
darzeń lokalnych. 

 

Kierunek działań 2.1.3. Atrakcyjne tereny spor-
towo-rekreacyjne  

Podnoszenie poziomu życia i komfortu funkcjo-
nowania w lokalnej społeczności polega także na 
zwiększaniu możliwości spędzania wolnego czasu 
w aktywnej formie. Budowa i modernizacja sta-
dionów sportowych służących lokalnym druży-
nom, dróg rowerowych dla rowerzystów, siłowni 
zewnętrznych w największych miescowościach, 
skatearków i placów zabaw oraz innych elemen-
tów infrastruktury rekreacyjnej wydaje się być 
jednym z ważniejszych zadań zmierzających do 
poprawy jakości życia. Przedsięwzięcia tego typu 

wzmacniają także skłonność mieszkańców do 
zwiększania aktywności fizycznej, która wpływa 
bezpośrednio na sytuację zdrowotną, poziom sa-
mopoczucia i satysfakcji z życia. 

 

Kierunek działań 2.1.4. Lokalne centra integra-
cji społecznej i kulturalnej ze szczególnym 
uwzględnieniem seniorów i osób wykluczonych  

Istotnym działaniem poprawiającym warunki ży-
cia w gminie Świebodzin powinno być stworzenie 
lokalnych centrów integracji społecznej i kultural-
nej, zarówno w mieście (w domu kultury, domach 
osiedlowych), jak i na terenach wiejskich (w świe-
tlicach wiejskich). Centra będą realizowały proces 
reintegracji społecznej, kulturalnej i zawodowej 
mieszkańców, a szczególnie seniorów i osób za-
grożonych marginalizacją oraz wykluczeniem 
m.in. poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, 
społecznych i sportowych, rozwijanie pasji i kreo-
wanie nowych zainteresowań, tworzenie prze-
strzeni dla wymiany doświadczeń i poglądów, 
kształcenie umiejętności pozwalających na peł-
nienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecz-
nych dostępnych osobom niepodlegającym wy-
kluczeniu społecznemu, nabywanie umiejętności 
zawodowych przez przyuczenie do zawodu, prze-
kwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji za-
wodowych, naukę planowania życia i zaspokaja-
nia potrzeb własnym staraniem. Takie działania 
poprawią komfort życia grup społecznych, które 
często są pomijane w procesie rozwoju lokalnego.  
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Kierunek działań 2.1.5. Dobrze wyposażone 
i zmodernizowane szkoły  

 
Modernizacja szkół zapewniająca warunki dla po-
prawy jakości procesu kształcenia musi być reali-
zowana w ramach długookresowych i konse-
kwentnych działań samorządu kształtujących ja-
kość kapitału ludzkiego i kapitału społecznego, 
które pozostają podstawowymi czynnikami roz-
woju we współczesnej gospodarce. Funkcjonującą 
na terenie gminy Świebodzin sieć szkolną należy 
uznać za silnie skonsolidowaną i dobrze przygoto-
waną pod względem liczby i struktury jednostek 
do obserwowanych tendencji dotyczących z jed-
nej strony zmian demograficznych (zmniejszająca 
się liczba uczniów), a z drugiej strony licznych 
zmian w systemie oświaty (zmiana struktury szkół 
oraz sposobów ich finansowania). W tych uwarun-
kowaniach działania operacyjne związane z siecią 
szkolną gminy powinny być ukierunkowane na 
modernizację obiektów (w tym zapewniającą po-
prawę ich sprawności energetycznej), uzupełnia-
nie wyposażenia w nowoczesne pomoce szkolne 
oraz optymalizację ich dostępności (elastyczne 
dostosowywanie dowozów szkolnych do zmienia-
jących się potrzeb oraz rozwoju lokalnego trans-
portu publicznego)1. Ważnym elementem tych 
działań powinno być zapewnienie technicznych 
możliwości ich funkcjonowania (wykorzystanie 
ICT) w trybie hybrydowym i zdalnym, co zwiększy 
odporność na konsekwencje zjawisk kryzysowych 
i pozwoli elastycznie dostosowywać formy kształ-
cenia do potrzeb wynikających z uwarunkowań 

 
1 Decyzje o ew. rozwoju sieci szkolnej należy podejmować 
jedynie na podstawie wyników obiektywnych analiz zmian 
liczby mieszkańców, trendów demograficznych oraz na 

zewnętrznych oraz zakresu podstawy programo-
wej. 

 

Kierunek działań 2.1.6. Transport zbiorowy 
i węzły przesiadkowe  

Uruchomienie lokalnego transportu publicznego 
staje się niezbędną potrzebą dla optymalizacji 
procesu rozwoju gminy Świebodzin. Sieć oraz in-
tensywność połączeń lokalnego transportu pu-
blicznego powinna być dostosowana do zmienia-
jących się potrzeb mieszkańców. Rozwój trans-
portu zbiorowego ograniczy na terenie gminy 
Świebodzin intensywność wykorzystania samo-
chodów prywatnych, co bezpośrednio zmniejszy 
negatywne oddziaływania na środowisko natu-
ralne, zmniejszy poziom zatłoczenia (kongestii) 
na drogach lokalnych oraz zmniejszy stopień eks-
ploatacji lokalnej infrastruktury transportowej. 
Ważne aby rozwój transportu zbiorowego 
uwzględniał potrzebę jego integracji z innymi sys-
temami transportowymi, co zapewni warunki dla 
wzrostu dostępności przestrzennej i czasowej 
usług oraz poprawi wygodę i bezpieczeństwo 
przemieszczania się poprzez ograniczenie opera-
cji związanych z organizacją przewozów indywi-
dualnych. W tym celu należy zadbać o utworzenie 
lokalnych węzłów przesiadkowych, które powinny 
łączyć trzy podstawowe funkcje wzmacniając sto-
pień zrównoważenia transportu. Po pierwsze inte-
grować lokalny transport publiczny z transportem 
kolejowym (punkt przesiadkowy przy dworcu PKP 

podstawie preliminarzy określających obciążenia budżetu 
lokalnego wynikające z ich funkcjonowaniem (evidence-ba-
sed policy). 
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Świebodzin). Po drugie integrować lokalny trans-
port publiczny z indywidualnym ruchem samo-
chodowym (punkty przesiadkowe Park & Ride na 
przystankach końcowych sieci lokalnego trans-
portu publicznego). Po trzecie integrować lokalny 
transport publiczny z siecią transportu rowero-
wego (punkty przesiadkowe wyposażone w par-
kingi rowerowe). 

Cel szczegółowy 2.2. Rozwój infrastruktury dla 
mieszkalnictwa i poprawa jakości zabudowy 
(szczególnie historycznej)  

Ważnym celem zmierzającym do poprawy warun-
ków życia w gminie Świebodzin powinien być roz-
wój infrastruktury dla mieszkalnictwa, a także po-
prawa jakości zabudowy, w tym szczególnie histo-
rycznej. Cel ten powinien być realizowany przez 
stymulowanie podaży i popytu na rynku mieszka-
niowym, m.in. poprzez dedykowane programy 
wsparcia dla renowacji i poprawy jakości histo-
rycznej zabudowy, budowę nowych mieszkań ko-
munalnych, a także tworzenie terenów dla bu-
dowy mieszkań przez prywatnych inwestorów 
(zarówno budynków jednorodzinnych, jak i wielo-
rodzinnych). Tym samym władze gminne będą 
pomagać tym, którzy nie są w stanie przyczynić 
się do pozyskania mieszkania, a także zapewniać 
odpowiednie warunki dla tych, którzy mogą sa-
modzielnie uzyskać lokal na miarę swoich możli-
wości finansowych. W rezultacie stworzona zosta-
nie zróżnicowana oferta mieszkaniowa, dostoso-
wana do potrzeb i oczekiwań różnych grup spo-
łecznych. Powinno to przyczynić się do zatrzyma-
nia lub spowolnienia odpływu mieszkańców 
z gminy Świebodzin, szczególnie osób młodych. 

 

Kierunek działań 2.2.1. Program wsparcia dla re-
nowacji i poprawy jakości historycznej zabu-
dowy  

Niewątpliwym atutem gminy, a szczególnie mia-
sta Świebodzin jest historyczny układ komunika-
cyjno- urbanistyczny śródmieścia. Jest on objęty 
programem rewitalizacji, w ramach którego za-
planowano m.in. poprawę oświetlenia, budowę 
ciągów komunikacyjnych oraz ich oznakowanie, 
wymianę nawierzchni ścieżek, budowę szaletu 
publicznego, montaż elementów małej architek-
tury, budowę mostu pieszego, budowę siłowni 
plenerowej oraz placu zabaw oraz nasadzenia zie-
leni. Obok tych działań ważne jest jednak również 
stworzenie programu wsparcia dla renowacji i po-
prawy jakości zlokalizowanej w centrum miasta 
historycznej zabudowy. Dokument ten powinien 
zakładać dotacje do remontów, przebudowy oraz 
wykonania prac konserwatorskich i prac restaura-
torskich budynków zabytkowych. W rezultacie 
uzupełnione zostaną działania przewidziane w ra-
mach rewitalizacji, a także poprawie ulegną wa-
runki mieszkaniowe w Świebodzinie. Ponadto 
programem mogą zostać objęte także obiekty za-
bytkowe zlokalizowane poza miastem, których 
renowacja przyczyni się do wzmocnienia poten-
cjału mieszkaniowego, gospodarczego i tury-
stycznego gminy. 

 

Kierunek działań 2.2.2. Budowa nowych miesz-
kań komunalnych  

Jednym z wniosków z przeprowadzonej na po-
trzeby strategii diagnozy był znaczny niedobór 
mieszkań komunalnych w gminie Świebodzin, 
w odniesieniu do grupy porównawczej. Problem 
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ten jedynie częściowo rozwiązują podejmowane 
w ostatnim czasie działania Świebodzińskiego To-
warzystwa Budownictwa Społecznego zmierza-
jące do budowy trzech bloków mieszkalnych przy 
ulicy Bocznej w Świebodzinie. Potrzebne są ko-
lejne inwestycje budowlane, które zapewnią 
godne warunki do zamieszkania dla mieszkań-
ców, dla których niedostępne są mieszkania 
z rynku komercyjnego, szczególnie dla osób mło-
dych, a także znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej, którzy nie mogą wykazać się wystar-
czającymi dochodami, aby otrzymać kredyt. 
Ważne, aby standard nowych budynków komu-
nalnych nie odbiegał od oferty rynku prywatnego, 
a także aby ceny wynajmu nie były wygórowane. 
Dobra oferta mieszkaniowa przyczyni się do za-
trzymania mieszkańców w gminie, co poprawi po-
ziom lokalnego kapitału społecznego.  

 

Kierunek działań 2.2.3. Nowe tereny mieszka-
niowe dla rynku prywatnego  

Działania w planistyczne i inwestycyjne, obok opi-
sanych w celu 1.1.1 inicjatyw zmierzających do ak-
tywizacji gospodarczej, powinny zapewnić także 
dogodne warunku do rozwoju terenów mieszka-
niowych dla rynku pierwotnego. Cel ten może zo-
stać osiągnięty przede wszystkim poprzez opra-
cowanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne i wielorodzinne, a także przez 
uzbrojenie nowych terenów mieszkaniowych 
w odpowiednie media i doprowadzenie do nich 
dróg publicznych. Prywatne inwestycje mieszka-
niowe, połączone z projektami realizowanymi 
w ramach mieszkalnictwa komunalnego, popra-
wią bardzo złe wskaźniki gminy (w odniesieniu do 

grupy porównawczej) dotyczące przeciętnej po-
wierzchni mieszkania, a także przeciętnej liczby 
izb w mieszkaniach. Działania te powinny zatrzy-
mać odpływ młodych mieszkańców Świebodzina, 
poszukujących miejsca do założenia rodziny, 
a jednocześnie przyciągnąć nowych mieszkań-
ców, zachęconych atrakcyjną i zróżnicowaną 
ofertą mieszkaniową.  

 

Kierunek działań 2.2.4. Wyższa dostępność i ja-
kość infrastruktury drogowej (w tym chodników 
i dróg rowerowych)  

Dostępność i jakość infrastruktury drogowej de-
terminuje poziom i warunki życia mieszkańców. 
Jest to szczególnie ważne na obszarach nowo za-
budowywanych oraz obszarach dotkniętych silną 
dekapitalizacją przedmiotowej infrastruktury.  
Rozwój infrastruktury drogowej na obszarze 
gminy Świebodzin powinien uwzględniać po-
trzebę modernizacji sieci oraz wzmacniania roz-
woju transportu zrównoważonego. W tym celu 
należy wdrażać rozwiązania projektowe sprzyja-
jące zapewnianiu płynności ruchu kołowego oraz 
dbać o zapewnienie ciągłości sieci chodników 
i ścieżek rowerowych, które powinny powstawać 
wzdłuż każdego modernizowanego oraz nowobu-
dowanego odcinka dróg lokalnych. Dbając o roz-
wój bardziej ekologicznej infrastruktury drogo-
wej, co bezpośrednio nawiązuje do priorytetów 
rozwojowych Unii Europejskiej i Polski, należy wy-
korzystać założenia programu inżynierii cyklu ży-
cia (LCE) dla infrastruktury drogowej, uwzględnia-
jącego aspekty środowiskowe, ekonomiczne, spo-
łeczne i techniczne w celu oceny infrastruktury 
i powiązanych materiałów. Uzyskanie zgodności 
z kryteriami programu certyfikacji dla projektów 
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drogowych w Europie pomoże z jednej strony 
uzyskać niezbędne współfinansowania z środków 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, a z dru-
giej strony umożliwi budowanie bardziej zrówno-
ważonego sektora transportowego, przyczyniając 
się do poprawy stanu środowiska i poziomu oraz 
warunków życia mieszkańców gminy Świebodzin.  

 

Kierunek działań 2.2.5. Efektywna i racjonalna 
gospodarka odpadami komunalnymi  

Optymalizacja gospodarki odpadami komunal-
nymi należy do podstawowych zadań każdej 
gminy. Obowiązujące regulacje prawne wskazują 
na konieczność osiągniecia bardzo ambitnych ce-
lów związanych z segregacją i recyklingiem odpa-
dów komunalnych. Wymaga to podjęcia działań 
zmierzających do poprawy efektywności oraz ra-
cjonalności gospodarowania odpadami komunal-
nymi przez gminę Świebodzin. W tym celu należy 
tworzyć warunki dla uruchomienia ścisłej współ-
pracy międzygminnej w ramach wschodniego re-
gionu gospodarowania odpadami województwa 
lubuskiego, w skład którego wchodzi Świebodzin. 
Dzięki współpracy międzygminnej, której funkcjo-
nowanie w obszarze gospodarowania odpadami 
można wspierać poprzez interwencję środków 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Unii Eu-
ropejskiej, należy dążyć do ograniczenia wzrostu 
opłat z tytułu gromadzenia odpadów pobieranych 
od mieszkańców. Poprawę racjonalności gospo-
darki odpadami komunalnymi należy również 
wzmacniać poprzez wzrost świadomości ekolo-
gicznej mieszkańców oraz wzmacnianie ich wie-
dzy oraz umiejętności w zakresie selektywnego 
gromadzenia odpadów, mających podstawowe 

znaczenie w obniżaniu obciążeń finansowych go-
spodarstw domowych powstających w przedmio-
towym zakresie.  

 

Kierunek działań 2.2.6. Poprawa gospodarki 
wodno-ściekowej  

Dużym zagrożeniem dla wód powierzchniowych 
na obszarze gminy są zanieczyszczenia pochodze-
nia antropogenicznego, związane z nieuregulo-
waną bądź nieprawidłowo prowadzoną gospo-
darką wodno-ściekową. Niewątpliwie działania 
prowadzone w ostatnich latach przez władze lo-
kalne przyczyniły się do znacznej poprawy sytuacji 
gminy w tym względzie. Konieczna jest jednak 
kontynuacja tych działań, które z jednej strony 
wpłynie na poprawę stanu środowiska przyrodni-
czego, a z drugiej poprawi komfort życia i gospo-
darowania na terenie gminy. Elementami zrówno-
ważonej gospodarki wodno-ściekowej powinny 
być m.in. stałe unowocześnianie systemu wodo-
ciągowego i urządzeń gwarantujących wymaganą 
przepisami jakość wody, przeznaczoną na zaopa-
trzenie ludności; budowa, rozbudowa i moderni-
zacja systemów kanalizacji zbiorczej oraz oczysz-
czalni ścieków, poprawa efektywności usuwania 
substancji szkodliwych ze  ścieków odprowadza-
nych do wód powierzchniowych, a także zapobie-
ganie eutrofizacji wód pod wpływem zanieczysz-
czeń, w tym pochodzących ze źródeł rozproszo-
nych.  
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Cel szczegółowy 2.3. Transformacja energe-
tyczna i poprawa stanu środowiska  

Gmina Świebodzin charakteryzuje się relatywnie 
dobrą jakością środowiska przyrodniczego, które 
staje się w obecnych uwarunkowaniach global-
nych dobrem rzadkim determinującym decyzje lo-
kalizacyjne mieszkańców i przedsiębiorców. Ob-
serwowane prawidłowości wskazują na potrzebę 
utrzymania i poprawy tego zasobu stanowiącego 
ważną przewagę konkurencyjną gminy. Działa-
niom tym może sprzyjać ukierunkowanie inter-
wencji polityki spójności Unii Europejskiej w kolej-
nej perspektywie budżetowej 2021-2027. Zgodnie 
z tymi założeniami na działania związane z prze-
ciwdziałaniem i ograniczeniem zmian klimatu, 
wzmacniające wspólnotową inicjatywę Green 
Deal, zgodnie z którą Unia Europejska do roku 
2050 ma osiągnąć pełna neutralność klimatyczną, 
należy przeznaczyć co najmniej 30% wartości in-
terwencji wszystkich funduszy strukturalnych i in-
westycyjnych, w tym również pochodzących z in-
strumentu Next Generation zogniskowanego na 
ograniczenia skutków ekonomicznych i społecz-
nych pandemii COVID-19. W tych uwarunkowa-
niach gmina Świebodzin, wykorzystując możliwo-
ści stworzone poprzez politykę spójności Unii Eu-
ropejskiej, powinna dążyć do ograniczania stopnia 
antropopresji na środowisko naturalne, wielowy-
miarowo zmniejszać energochłonność, a także 
dbać o zwiększanie udziału odnawialnych źródeł 
energii w lokalnym bilansie energetycznym. 

 

Kierunek działań 2.3.1. Zmniejszenie poziomu 
niskiej emisji  

Problem niskiej emisji jest zauważalny na terenie 
gminy Świebodzin i dotyczy zarówno starej infra-
struktury mieszkaniowej śródmieścia miasta ba-
zującej na instalacjach węglowych, jak i terenów 
mieszkaniowych na obszarach wiejskich o ograni-
czonym zainwestowaniu infrastrukturalnym, 
w przypadku których ogrzewanie w pełni opiera 
się na instalacjach indywidualnych. Zmiana tej sy-
tuacji wymaga zróżnicowanych działań. Po pierw-
sze na obszarach o dużej gęstości budynków na-
leży rozważyć budowę centralnych instalacji 
ogrzewania, które będą opierać się na spalaniu 
gazu lub będą wykorzystywać możliwości energe-
tyki cyklu zamkniętego (np. biogazownie – gmina 
wyróżnia się wysokim odsetkiem użytków rol-
nych). Pozwoli to ograniczyć a docelowo wyelimi-
nować indywidulane instalacje grzewcze oparte 
na spalaniu węgla. Po drugie w obszarach o mniej-
szej gęstości budynków należy promować moder-
nizację i wymianę instalacji grzewczych przy wy-
korzystaniu m.in. odnawialnych źródeł energii 
(pompy ciepła, systemy ogrzewania elektrycz-
nego wspierane przez fotowoltaikę, turbiny wia-
trowe oraz energię wytwarzaną z biogazowni). 
Nie mniejszym wyzwaniem jest ograniczenie emi-
sji zanieczyszczeń pochodzących z lokalnego ru-
chu samochodowego. Poprawa parametrów tech-
nicznych oraz przepustowości dróg lokalnych, 
rozwój lokalnego transportu zbiorowego oraz 
promowanie transportu zrównoważonego, w tym 
z wykorzystaniem infrastruktury rowerowej może 
przyspieszyć osiągnięcie oczekiwanych rezulta-
tów. 

 

Kierunek działań 2.3.2. Poprawa jakości zaso-
bów wodnych i infrastruktury im towarzyszącej  
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Pilną potrzebą gminy Świebodzin jest poprawa ja-
kości zasobów wodnych Pojezierza Lubuskiego 
znajdujących się w granicach gminy. W pierw-
szym etapie należy podjąć działania zmierzające 
do zmiany jakości wód w jeziorach, zwłaszcza 
w jeziorze Paklicko Wielkie oraz jeziorze Lubiniec-
kim, w przypadku których obecny stan określany 
jako zły. Poprawie musi również ulec jakość cie-
ków stanowiących zasób wód płynących gminy. 
W tym celu należy podjąć inwestycje wzmacnia-
jące gospodarkę wodnościekową gminy, a także 
ograniczyć presje pochodzenia rolniczego, bę-
dącą pochodną rolniczego charakteru gminy. Wy-
maga to z jednej strony rozwoju instalacji wodno-
kanalizacyjnych oraz instalacji oczyszczających 
ścieki, a z drugiej strony zwiększenia świadomości 
ekologicznej rolników oraz wsparcia ich w zakre-
sie doboru proekologicznych środków ochrony ro-
ślin i zwierząt. Modernizacja i rozbudowa sieci 
wodno-kanalizacyjnej musi odbywać się 
z uwzględnieniem prognoz dotyczących przy-
szłych kosztów jej użytkowania. Nie można do-
puszczać do realizacji projektów, których skutki 
wymiernie zwiększą obciążenia budżetów gospo-
darstw domowych i będą sprzyjać upowszechnia-
niu się szkodliwych dla środowiska nielegalnych 
praktyk. Działania związane z zagospodarowa-
niem turystycznym zbiorników wodnych należy 
prowadzić z zachowaniem zasad rozwoju zrówno-
ważonego. Należy pamiętać, aby rozwój funkcji 
turystycznych wykorzystujących walory wód po-
wierzchniowych gminy nie odbywał się kosztem 
zwiększania stopnia antropopresji na środowisko. 

 

Kierunek działań 2.3.3. Mała retencja i kanaliza-
cja deszczowa  

Zmiany klimatu w coraz większym stopniu zwra-
cają uwagę również na obszarze gminy Świebo-
dzin na problem suszy, która staje się poważnym 
wyzwaniem rozwojowym. Wiąże się ono zarówno 
z koniecznością zapewnienia dostępu do dobrej 
jakości wody pitnej dla mieszkańców, wody tech-
nologicznej niezbędnej dla potrzeb działalności 
gospodarczej oraz wody niezbędnej dla potrzeb 
prowadzenia produkcji rolniczej, która coraz czę-
ściej musi być zapewniona sztucznie celem osią-
gnięcia zamierzonych plonów. Potrzeba retencji 
wody staje się również niezbędna dla poprawy 
warunków środowiskowych dla życia, zwłaszcza 
na obszarach zurbanizowanych. Podejmowane 
działania związane z rozwojem małej retencji oraz 
budową kanalizacji deszczowej ukierunkowanej 
na gromadzenie wody wpisują się w przedsięwzię-
cia  wspierane przez Unię Europejską w ramach 
priorytetów związanych z dążeniem do osiągnię-
cia celów Green Deal.  tym zakresie należy promo-
wać projekty wspomagające małą retencję na te-
renach miejskich i wiejskich. Powinny one doty-
czyć budowy przydomowych instalacji retencyj-
nych, rozwoju „zielono-niebieskiej infrastruktury” 
w mieście poprawiającej jakość życia i ogranicza-
jącej zużycie wody z sieci wodociągowej, wsparcia 
gospodarstw rolnych w zakresie nawadniania 
oraz niezbędnej retencji korytowej, która na ob-
szarach wiejskich musi doprowadzić do przywró-
cenia dwufunkcyjności urządzeń melioracyjnych – 
zapewniających odprowadzanie nadmiaru wody 
w okresie długotrwałych opadów oraz zapewnia-
jącej gromadzenie wody w okresie suszy. 

 

Kierunek działań 2.3.4. Termomodernizacje 
i inne przedsięwzięcia zmniejszające zużycie 
energii  
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Ograniczanie zużycia energii bezpośrednio 
zmniejsza koszty samorządu, przedsiębiorców 
oraz gospodarstw domowych. Ma ono również 
ważny walor ekologiczny. Konieczność ogranicza-
nia zużycia energii wynika bowiem bezpośrednio 
z dążenia do urzeczywistnienia celów inicjatywy 
Green Deal zakładającej osiągniecie przez Unię 
Europejską neutralności klimatycznej w okresie 
do roku 2050. Co ważne przedsięwzięcia podej-
mowane w przedmiotowym zakresie mogą ubie-
gać się o łatwo dostępne i szerokie wsparcie finan-
sowe w ramach earmarkingu funduszy struktural-
nych i inwestycyjnych Unii Europejskiej. Wykorzy-
stując te możliwości gmina Świebodzin powinna 
kontynuować inicjatywy związane z ogranicze-
niem zużycia energii w obiektach użyteczności 
publicznej poprzez realizację termoizolacji oraz 
innych rozwiązań energetycznych optymalizują-
cych zapotrzebowanie na energię. Należy również 
dokonać modernizacji systemów oświetlenia 
ulicznego wdrażając rozwiązania energoosz-
czędne. Ważnym kierunkiem działań jest także 
upowszechnianie proekologicznego podejścia do 
nowych inwestycji, które w pełni muszą odpowia-
dać normie standardu energetycznego WT 2021, 
a w miarę możliwości dążyć do standardów bu-
dynków zeroenergetycznych.  

 

Kierunek działań 2.3.5. Energia ze źródeł odna-
wialnych  

Gmina Świebodzin posiada korzystne warunki dla 
rozwoju odnawialnych źródeł energii, które mogą 
przyczynić się w przyszłości do zbilansowania lo-
kalnego zapotrzebowania na energię w zgodzie 
z zakładanymi horyzontalnymi celami środowi-

skowymi. Uwzględniając położenie oraz uwarun-
kowania przyrodnicze gminy za priorytetowy kie-
runek należy uznać rozwój energetyki wiatrowej. 
Zgodnie z zapisami Strategii Energetyki Wiatro-
wej Województwa Lubuskiego na terytorium 
gminy mogą być lokalizowane kolejne elektrow-
nie wiatrowe. Wymaga to z jednej strony pokona-
nia ograniczeń wynikających z niedoskonałości 
krajowych regulacji prawnych, a z drugiej strony 
niezbędnej dbałości o ład przestrzenny oraz po-
ziom i warunki życia mieszkańców. Rozwój ener-
getyki wiatrowej nie powinien prowadzić do 
chaosu przestrzennego i obniżania jakości życia 
mieszkańców gminy. Obok energetyki wiatrowej 
rekomendowanym kierunkiem rozwoju energe-
tyki z odnawialnych źródeł energii na obszarze 
gminy Świebodzin jest fotowoltaika. W tym za-
kresie należy wspierać budowę i modernizację in-
dywidualnych instalacji fotowoltaicznych, za-
równo na budynkach publicznych, jak i prywat-
nych. Instalacje tego typu powinny być też wyko-
rzystywane w celu zapewnienia energii elektrycz-
nej dla potrzeb publicznych sieci infrastruktury 
drogowej (oświetlenie ulic, chodników, ścieżek ro-
werowych, infrastruktura bezpieczeństwa – znaki, 
przejścia dla pieszych, etc). Na obszarach wiej-
skich, ze względu na duży udział użytków rolnych 
w powierzchni gminy, należy rozważyć budowę 
biogazowni. 
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8 Kluczowe działania oraz oczekiwane 
rezultaty planowanych działań 

W rozdziale 7 opisano strukturę hierarchiczną kie-
runkowej części strategii rozwoju gminy Świebo-
dzin. Składa się ona z wizji, celów strategicznych, 
szczegółowych oraz kierunków działań wraz z wy-
znaczeniem priorytetów. Zdecydowano jednak 
także, że warto oprócz tych ogólnych sformuło-
wać wyznaczyć zbiór 10 działań, które będą miały 
charakter strategiczny i będą stanowić operacjo-
nalizację wizji, celów i kierunków działań prioryte-
towych. Wśród nich są następujące działania: 
 
Działanie 1. Zwiększenie poziomu inwestycji 
gospodarczych – działanie polegające na przycią-
gnięciu nowych inwestorów na obszar gminy oraz 
wzmocnieniu relacji pomiędzy podmiotami lokal-
nej gospodarki. Gmina Świebodzin jest bardzo ko-
rzystnie położona – zarówno w układzie drogo-
wym kraju, jak i w relacji do największych rynków 
gospodarczych Europy (w relatywnie niedużej od-
ległości od granicy zachodniej). Działanie 1 będzie 
polegało na prowadzeniu rozmów zachęcających 
inwestorów do inwestowania na obszarze gminy 
oraz opracowania wizji przestrzennej gminy wraz 
z lokalizacją stref aktywizacji gospodarczej. Po-
nadto, w ramach tego działania gmina będzie dą-
żyła do regulacji polityki planistycznej na obsza-
rach aktywizacji gospodarczej, w tym do wyposa-
żania ich w niezbędną infrastrukturę techniczną. 
Działanie 1 realizuje założenia celu strategicznego 
1. Gmina Świebodzin centrum inwestycji i rozwoju 
Ziemi Lubuskiej. 
 
Działanie 2. Południowo-zachodnia obwodnica 
Świebodzina – działanie będzie polegać na budo-
wie nowego przebiegu drogi gminnej omijającej 
miejscowość Świebodzin od strony południowej 
i stanowiącej połączenie ul. Sobieskiego (droga 
powiatowa nr 1228F), ze skrzyżowaniem ul. Łu-

życkiej (droga powiatowa nr 4008F) i ul. Słowiań-
skiej (droga wojewódzka nr 276). Realizacja dzia-
łania wpłynie pozytywnie na poziom bezpieczeń-
stwa drogowego w Świebodzinie, odciąży miejski 
układ drogowy i przekieruje znaczną część tran-
zytu samochodowego na tereny oddalone od 
głównych miejsc zamieszkania i przebywania 
mieszkańców. Działanie 1 jest powiązane z kil-
koma kierunkami działań, szczególnie z kierun-
kiem 2.2.4. Wyższa dostępność i jakość infrastruk-
tury drogowej (w tym chodników i dróg rowero-
wych). Realizacja działania będzie jednak miała 
znacznie szersze rezultaty obejmujące także 
wzrost jakości życia, poziomu bezpieczeństwa 
w centrum Świebodzina oraz zmniejszenie linio-
wej, skumulowanej emisji zanieczyszczeń w ob-
szarze intensywnie użytkowanym przez miesz-
kańców gminy. 
 
Działanie 3. Jezioro Zamecko – poprawa czysto-
ści wody i zagospodarowanie rekreacyjne – 
działanie będzie polegało w pierwszej kolejności 
na poprawie stanu czystości wody w jeziorze Za-
mecko. Jezioro Zamecko jest jeziorem przepływo-
wym zlokalizowanym w atrakcyjnym rekreacyjnie 
otoczeniu. Odległość od głównych skupisk miesz-
kaniowych gminy Świebodzin sprawia, że może 
ono stać się atrakcyjnym miejscem spędzania 
czasu wolnego. By ten cel osiągnąć należy 
w pierwszej kolejności skupić się na przywróceniu 
dobrej jakości wody w jeziorze. Jest ono silnie ze-
utrofizowane i wymaga działań oczyszczających 
o charakterze mechanicznym i biologicznym. Po-
nadto, otoczenie jeziora powinno zostać na nowo 
zagospodarowane. Dlatego należy zostanie opra-
cowana i wdrożona kompleksowa koncepcja bu-
dowy infrastruktury rekreacyjnej wokół jeziora, 
która ma służyć mieszkańcom gminy Świebodzin, 
a w dalszej kolejności również turystom przeby-
wającym na obszarze gminy. Działanie 3 wpisuje 
się w dwa odrębne cele szczegółowe. Pierwszym 
z nich jest cel szczegółowy 2.3. Transformacja 
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energetyczna i poprawa stanu środowiska (szcze-
gólnie kierunek działań 2.3.2. Poprawa jakości za-
sobów wodnych i infrastruktury towarzyszącej). 
Natomiast drugim celem szczegółowym powiąza-
nym z działaniem 2 jest cel 2.1. Poprawa dostęp-
ności do usług i przestrzeni publicznych (szczegól-
nie kierunek działań 2.1.2. Wysokiej jakości 
otwarte przestrzenie publiczne).  
 
Działanie 4. Biblioteka Publiczna – nowa sie-
dziba. Warunki lokalowe funkcjonującej w Świe-
bodzinie biblioteki są bardzo złe. Dlatego ważnym 
strategicznym wyzwaniem na najbliższe lata dla 
gminy jest przygotowanie oraz budowa nowej sie-
dziby dla Biblioteki Publicznej. Nowa siedziba mo-
głaby znajdować się np. w budynku świebodziń-
skiego zamku, odrestaurowanego i zaadaptowa-
nego na te potrzeby. Wybrany, ostateczny wa-
riant realizacji powinien uwzględniać rachunek 
kosztów i korzyści dla gminy, w tym także lokali-
zacyjnych związanych z dostępnością dla miesz-
kańców. Działanie 4. jest formą realizacji celu 2.1. 
Poprawa dostępu do usług i przestrzeni publicz-
nych (szczególnie kierunek działań 2.1.4. Lokalne 
centra integracji społecznej i kulturalnej ze szcze-
gólnym uwzględnieniem seniorów i osób wyklu-
czonych).  
 
Działanie 5. Rozbudowa i modernizacja infra-
struktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz 
regulacja Strugi Świebodzińskiej – działanie po-
lega na rozbudowie i modernizacji systemu do-
starczania wody, odprowadzania wód deszczo-
wych oraz ścieków komunalnych z obszaru gminy 
Świebodzin. Będzie ono polegało na rozbudowie 
sieci w obszarach, które nie mają do niej dostępu, 
a są wystarczająco intensywnie zabudowane. Po-
nadto, działanie to będzie sprzyjać racjonalnej go-
spodarce wodnej, która wobec coraz mniejszego 
dostępu do wody jest szczególnie ważna. Dotyczy 
ona zarówno dostępu do wody, jak i jej odprowa-
dzania. Ważne jest także przywrócenie odpowied-
nio dobrego stanu Strugi Świebodzińskiej poprzez 

jej częściową regulację (oczywiście w porozumie-
niu z innymi jednostkami samorządu terytorial-
nego oraz podmiotami zewnętrznymi odpowia-
dającymi za ten ciek wodny oraz jego utrzyma-
nie). Działanie 4 wpisuje się przede wszystkim 
w realizację celu szczegółowego 2.3. Transforma-
cja energetyczna i poprawa stanu środowiska 
(szczególnie kierunek działań 2.3.2. Poprawa jako-
ści zasobów wodnych i infrastruktury im towarzy-
szącej oraz 2.3.3. Mała retencja i kanalizacja desz-
czowa) oraz celu szczegółowego 2.2. Rozwój in-
frastruktury dla mieszkalnictwa i poprawa jakości 
zabudowy (szczególnie historycznej) (szczególnie 
kierunek działań 2.2.6. Poprawa gospodarki 
wodno-ściekowej).  
 
Działanie 6. Rozwój mieszkalnictwa – działanie 
polegające na aktywnym wsparciu rozwoju miesz-
kalnictwa dla gminy Świebodzin. Osiągnięcie ce-
lów gospodarczych (przyciągnięcie nowych inwe-
stycji) i społecznych (poprawa jakości życia) wy-
maga rozbudowy infrastruktury mieszkaniowej. 
Potwierdzają to także wyniki diagnozy stanu 
gminy Świebodzin. Jednocześnie w otoczeniu 
społeczno-gospodarczym pojawiają się nowe 
możliwości wsparcia inwestycji mieszkaniowych. 
Gmina Świebodzin w ramach działania 6 będzie 
aktywnie uczestniczyć w realizacji inwestycji pole-
gających na budowie mieszkań komunalnych 
w ramach inicjatyw budownictwa społecznego, 
opartych z jednej strony na Świebodzińskim To-
warzystwie Budownictwa Społecznego a z drugiej 
strony – na Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej, 
która daje możliwość pozyskania dodatkowych 
środków inwestycyjnych na ten cel. Ponadto, 
gmina powinna także przeznaczać pod zabudowę 
mieszkaniową kolejne obszary w ramach zacho-
wania kryteriów ładu przestrzennego oraz zwartej 
zabudowy. Działanie 6 jest bezpośrednio powią-
zane z celem szczegółowym 2.2. Rozwój infra-
struktury dla mieszkalnictwa i poprawa jakości za-
budowy (szczególnie historycznej) (szczególnie 
kierunek działań 2.2.2. Budowa nowych mieszkań 
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komunalnych oraz 2.2.3. Nowe tereny mieszka-
niowe dla rynku prywatnego).  
 
Działanie 7. Zielony transport – odbudowa ko-
munikacji publicznej  
Gmina Świebodzin doprowadzi do odbudowy 
sieci połączeń lokalnego publicznego transportu 
zbiorowego. Obędzie się to poprzez współpracę 
samorządową z powiatem świebodzińskim oraz 
gminami Skąpe, Lubrza i Szczaniec. Dostęp do 
przystanków transportu publicznego szczególnie 
na terenach wiejskich jest podstawowym elemen-
tem funkcjonowania małych społeczności, szcze-
gólnie osób wykluczonych, pozbawionych możli-
wości poruszania się samochodami. Działanie 
7 jest bezpośrednio powiązane z celem szczegóło-
wym 2.1. Poprawa dostępności do usług i prze-
strzeni publicznych (szczególnie kierunek działań 
2.1.6. Transport zbiorowy i węzły przesiadkowe). 
 
Działanie 8. Zielony transport – rozwój trans-
portu rowerowego. Ważnym działaniem strate-
gicznym gminy Świebodzin będzie rozbudowa 
sieci dróg i ścieżek rowerowych, które zwiększą 
atrakcyjność tej formy transportu. Zanim jednak 
zostaną podjęte decyzje dotyczące poszczegól-
nych odcinków dróg rowerowych powinno nastą-
pić opracowanie całościowej koncepcji rozwoju tej 
sieci (we współpracy z gminami sąsiednimi). Cało-
ściowy koncepcja polityki transportowej gminy 
będzie także dążyć do maksymalnej integracji 
różnych form transportu i zwiększania dostępu do 
tzw. zintegrowanych węzłów przesiadkowych. 
Działanie 8 jest bezpośrednio powiązane z celem 
szczegółowym 2.2. Rozwój infrastruktury dla 
mieszkalnictwa i poprawa jakości zabudowy 
(szczególnie historycznej) (szczególnie kierunek 
działań 2.2.4. Wyższa dostępność i jakość infra-
struktury drogowej (w tym chodników i dróg ro-
werowych). 
 

Działanie 9. Budowa efektywnego systemu 
zbiórki i zagospodarowania odpadów komunal-
nych – gospodarka odpadami komunalnymi jest 
od kilku lat jednym z najważniejszych zadań wła-
snych gminy. Gminy w Polsce budują swoje sys-
temu zbiórki i zagospodarowania odpadów. 
Gmina Świebodzin podejmie w ramach tego dzia-
łania decyzje co do kształtu gospodarki odpadami, 
szczególnie w zakresie: systemu odbioru odpa-
dów („in-house”, który jest w obecnych uwarun-
kowaniach najbardziej racjonalnym ekonomicznie 
rozwiązaniem organizacyjnym), ich selektywnej 
zbiórki (zachęcanie mieszkańców do segregacji 
odpadów) oraz zagospodarowania (wybór głów-
nych instalacji przekształcania zebranych odpa-
dów). Dokonane w tym zakresie wybory będę wy-
nikiem zastosowania dwóch kryteriów: ekologicz-
nego (możliwie jak najmniejsze oddziaływanie na 
środowisko) oraz ekonomicznego (obniżenie 
opłaty „śmieciowej”). Działanie 9 jest bezpośred-
nio związane z celem szczegółowym 2.2. Rozwój 
infrastruktury dla mieszkalnictwa i poprawa jako-
ści zabudowy (szczególnie historycznej) (szcze-
gólnie kierunek działań 2.2.5. Efektywna i racjo-
nalna gospodarka odpadami komunalnymi). 
 
Działanie 10. Rewitalizacja w gminie Świebo-
dzin – działanie polega na realizacji ciągłego pro-
gramu modernizacji i renowacji zabudowy histo-
rycznej znajdującej się w zespole urbanistyczno-
krajobrazowym Świebodzina (śródmieście mia-
sta) oraz poprzez działania społeczne zmierzające 
do ograniczenia skali zjawisk problemowych na 
obszarach rewitalizacji w gminie. Operacjonaliza-
cja działania 10 będzie zawarta w programie rewi-
talizacji miasta. Działanie 10 jest powiązane z ce-
lem szczegółowym 2.1. 2.1. Poprawa dostępności 
do usług i przestrzeni publicznych (kierunek dzia-
łań 2.1.2. Wysokiej jakości otwarte przestrzenie 
publiczne (rynek, parki, skwery, zieleńce) oraz 2.2. 
Rozwój infrastruktury dla mieszkalnictwa i po-
prawa jakości zabudowy (szczególnie historycz-
nej) (kierunek działań 2.2.1. Program wsparcia dla 
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renowacji i poprawy jakości historycznej zabu-
dowy). 

Realizacja wizji, celów, kierunków działań 
(w tym szczególnie priorytetowych) i wreszcie 
działań będzie monitorowana z wykorzystaniem 
wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego 
oraz informacji jakościowych. System monito-
ringu został szerzej opisany w rozdziale 12, nato-
miast w tabeli 8.1. zawarto najważniejsze wskaź-

niki ilościowe, których bieżący pomiar będzie pod-
stawą do oceny stopnia osiągnięcia celów strate-
gicznych. W przypadku zagadnień, które nie 
mogą zostać zmierzone ilościowo (kierunku dzia-
łań, dla których w tab. 8.1 nie ma wskaźników 
oceny rezultatów), będzie dokonywany opis jako-
ściowy stopnia realizacji – dotyczy to także wy-
mienionych w tym rozdziale działań strategicz-
nych. 

Tabela 8.1. Wskaźniki oceny rezultatów strategii wykorzystywane do ewaluacji mid-term i ex-ante 

Lp Wskaźnik Cel 
Wartość  

historyczna 
Wartość  
bazowa 

Wartość  
w 2024 r. 

Wartość  
w 2029 r. 

1 
Dochody z podatku od 
nieruchomości w zł na 
1 mieszkańca 

Cel strategiczny 1 577 619 800 1 200 

2 
Dochody z podatku CIT 
w zł na 1 mieszkańca 

Cel strategiczny 1 56 53 70 100 

3 
Dochody z podatku PIT 
w zł na 1 mieszkańca 

Cel strategiczny 1 651 1 019 1 300 1 600 

4 
Liczba miejsc pracy na 
1000 mieszkańców 

Cel strategiczny 1 315 365 430 500 

5 
Liczba miejsc  
w przedszkolach 

Cel strategiczny 2 832 1 027 1 200 1 400 

6 
 Liczba mieszkań na 
1000 mieszkańców 

Cel strategiczny 2 358 374 385 410 

7 
Liczba miejsc w żłobkach 
i klubach dziecięcych 

Cel strategiczny 2 85 90 150 200 

8 
Długość wybudowanych 
lub zmodernizowanych 
dróg [km] 

Cel strategiczny 2 - 0 3 6 

9 
Długość wybudowanych 
dróg rowerowych [km] 

Cel strategiczny 2 - 0 3 6 

10 

Liczba pasażerów prze-
wiezionych lokalnym 
transportem zbiorowym 
w ciągu roku 

Cel strategiczny 2 - 0 10 000 20 000 

11 
Liczba zabytków, odre-
staurowanych ze środ-
ków gminy 

Cel strategiczny 2 - 0 25 50 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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9 Model struktury funkcjonalno-prze-
strzennej gminy 

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej jest 
nowym, obligatoryjnym elementem strategii roz-
woju. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami 
prawnymi ustala się go w każdej strategii rozwoju, 
na poziomie krajowym, wojewódzkim, ponadlo-
kalnym i gminnym, a opracowanie na niższym 
szczeblu powinna uwzględniać ustalenia modelu 
z dokumentu wyższego rzędu. Model obrazuje 
strategiczne pomysły na rozwój jednostki teryto-
rialnej zorientowane terytorialnie w danym hory-
zoncie czasowym i jest efektem zintegrowanego 
procesu planistycznego. Przedstawia on zmiany, 
jakie powinny zaistnieć w przestrzeni, by zrealizo-
wać wyznaczone cele strategiczne oraz osiągnąć 
efekty tych celów. Stanowi tym samym porządku-
jący składnik strategii, źródło i rodzaj najważniej-
szych ustaleń rozwojowych osadzonych prze-
strzennie. 
Główne zadania modelu na poziomie lokalnym to: 

− obrazować kierunki rozwoju przestrzen-
nego, opisywać spodziewane efekty prze-
kształceń przestrzeni wynikające z realiza-
cji celów strategii oraz wyjaśniać spójność 
interwencji dedykowanych danym obsza-
rom,  

− określać i hierarchizować obszary o róż-
nych charakterystykach oraz powiąza-
niach między nimi, formułować ogólne za-
lecenia (rekomendacje) i zasady dotyczące 
gospodarowania przestrzenią (ze szcze-
gólnym uwzględnieniem obszarów istot-
nych z punktu widzenia rozwoju gminy), 

− ustalać ramy współpracy z interesariu-
szami na obszarach realizacji wyznaczo-
nych celów rozwoju (np. właścicielami nie-
ruchomości, instytucjami rządowymi i JST, 
inwestorami, przedsiębiorcami), 

− tłumaczyć wartości ważne w długiej per-
spektywie czasowej, wyrażane w wizji roz-
woju i decydujące o prowadzonej polityce 
rozwoju, 

− definiować interes publiczny poprzez usta-
lenie ram działania dla strategii, polityk 
i użytkowania przestrzeni, a w konse-
kwencji pełnić funkcje prewencyjne przed 
ewentualnymi konfliktami – społecznymi, 
przestrzennymi, środowiskowymi (np. do-
tyczącymi lokalizowania kontrowersyj-
nych inwestycji). 

Model funkcjonalno-przestrzenny gminy Świebo-
dzin opiera się na następujących elementach: 

1. Analiza kluczowych uwarunkowań roz-
wojowych, która została zawarta w Ra-
porcie z diagnozy stanu, zamieszczonego 
w załączniku do Strategii. 

2. Zmiany funkcjonalno-przestrzenne 
w gminie – przedstawione w formie karto-
graficznej docelowe funkcje gminy w po-
dziale na: tereny mieszkaniowe, tereny 
usługowe, tereny produkcyjne, tereny za-
gospodarowania turystycznego, lasy i te-
reny zieleni urządzonej, tereny rolnicze 
i wody. 

3. Rozmieszczenie planowanych działań 
wynikających ze Strategii – przedstawione 
w formie kartograficznej rozmieszczenie 
kluczowych działań. 

4. Ustalenia i rekomendacje w zakresie 
kształtowania i prowadzenia polityki 
przestrzennej w gminie wynikające 
z ustaleń Strategii. 

Ponadto, na bazie modelu, w rozdziale 10 zo-
stały opisane i przedstawione w formie gra-
ficznej obszary strategicznej interwencji. 
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Zmiany funkcjonalno-przestrzenne  

Strategia wymaga bardziej syntetycznego podej-
ścia do problemów przestrzennych, niż określa to 
podstawowy dokument z zakresu planowania 
przestrzennego, jakim jest studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy. Model funkcjonalno-przestrzenny gminy 
Świebodzin stanowi zatem uproszczony obraz 
funkcji występujących i planowanych w gminie, 
stworzony dla celów projektowania rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego. W związku z tym, w ra-
mach rysunku Zmiany funkcjonalno-przestrzenne 
w gminie Świebodzin (ryc. 9.1), w oparciu o obo-
wiązujące studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy Świebo-
dzin (uchwalonego Uchwałą nr XIII/135/2011 Rady 
Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 października 
2011r. W sprawie uchwalenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Świebodzin, zmie-
nionego uchwałą nr XXXVI/505/2013 Rady Miej-
skiej w Świebodzinie z dnia 30 września 2013r., 
uchwałą nr XXVI/404/2016 Rady Miejskiej w Świe-
bodzinie z dnia 29 grudnia 2016r. oraz uchwałą nr 
XLVI/699/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie 
z dnia 30 sierpnia 2018 r.) oraz planowane zmiany 
w studium (uchwała nr XXX/406/2021 Rady Miej-
skiej w Świebodzinie z dnia 29 kwietnia 2021 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta i gminy Świebo-
dzin) przedstawione zostały zmiany w prze-
strzeni, które wystąpią w gminie Świebodzin 
w kolejnych latach. Podstawą do ustalenia tych 
zmian był rysunek kierunków studium, uzupeł-
niony o zmiany wynikające z załączników do 
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 
studium, które zostały uproszczone zgodnie z na-
stępującymi zasadami: 

− wprowadzono podział na 7 podstawowych 
funkcji, tj.: tereny mieszkaniowe, tereny 

usługowe, tereny produkcyjne, tereny za-
gospodarowania turystycznego, lasy i te-
reny zieleni urządzonej, tereny rolnicze, 
wody, 

− do terenów mieszkaniowych przypisano 
wszystkie tereny ustalające lub dopuszcza-
jące w studium funkcję mieszkaniową (jed-
norodzinną, wielorodzinną i zagrodową), 
a w szczególności tereny określone w stu-
dium jako: MN – tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 
usług, MN/MR – tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej i/lub zagrodowej 
z dopuszczeniem usług, MW – tereny za-
budowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
z dopuszczeniem usług, MR – tereny zabu-
dowy zagrodowej z dopuszczeniem usług, 
MN/MW – tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej i/lub wielorodzinnej 
z dopuszczeniem usług, MU – tereny zabu-
dowy mieszkaniowo-usługowej, ZD(UM) – 
tereny ogródków działkowych z dopusz-
czeniem perspektywicznego przekształce-
nia w zabudowę usługowo-mieszkaniową, 
ZD(MN) - tereny ogródków działkowych 
z dopuszczeniem perspektywicznego 
przekształcenia w zabudowę mieszka-
niową jednorodzinną, ponadto gdy tereny 
mieszkaniowe otaczały teren usług pu-
blicznych: UP, UP/ZP,  UP/KP, włączano je 
do terenów mieszkaniowych, 

− do terenów usługowych przypisano tereny 
ustalające w studium funkcję usługową, tj.: 
U – tereny zabudowy usług publicznych, 
U/KS – tereny zabudowy usługowej ze 
strategicznymi urządzeniami komunikacji 
samochodowej, U-UU – tereny zabudowy 
usługowej z dopuszczeniem usług mogą-
cych wymagać sporządzenia raportu od-
działywania na środowisko, UC – tereny 
usług handlu o powierzchni sprzedaży po-
wyżej 2000 m2,  
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− do terenów produkcyjnych przypisano te-
reny ustalające w studium funkcje gospo-
darcze, tj.: AG – tereny aktywności gospo-
darczej, w tym zabudowy produkcyjnej, 
AG/UC – tereny aktywności gospodarczej, 
w tym zabudowy produkcyjnej z dopusz-
czeniem usług handlu o powierzchni sprze-
daży pow. 2000 m2, AGr – tereny aktywno-
ści gospodarczej, w tym zabudowy pro-
dukcyjnej o charakterze rolniczym, PE – 
tereny powierzchniowej eksploatacji złóż 
kopalin, 

− do terenów zagospodarowania turystycz-
nego przypisano tereny ustalające w stu-
dium funkcję UT – usług turystyki, z do-
puszczeniem zabudowy rekreacji indywi-
dualnej, ML – tereny rekreacji indywidual-
nej, z dopuszczeniem usług i zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 

− inne tereny zabudowy określone w stu-
dium włączano do powyższych terenów, 
głównie do terenów mieszkaniowych, 

− pozostałe tereny (otwarte), tj. lasy i tereny 
zieleni izolacyjnej, tereny rolnicze oraz 
wody ustalono w oparciu o Zintegrowaną 
kopię Baz Danych Obiektów Topograficz-
nych (BDOT10k), zawierającą wektorową 
lokalizację przestrzenną obiektów topo-
graficznych wraz z ich charakterystyką, 
która odpowiada pod względem treści 
i szczegółowości mapie topograficznej 
w skali 1:10 000, 

− w oparciu o bazę BDOT10k przedstawiono 
także układ komunikacyjny, na który skła-
dają się: autostrada A2, drogi główne, 
drogi uzupełniające, linie kolejowe, oraz 
planowana południowo-wschodnia ob-
wodnica (określona w oparciu o uchwałę 
o przystąpieniu do zmiany studium), 

− ponadto dokonano hierarchizacji struktury 
osadniczej, dla którego podstawą jest po-

dział na teren miasta Świebodzina – sie-
dzibę gminy i tereny wiejskie – wsie i przy-
siółki. 

Rozmieszczenie planowanych działań 

Strategia rozwoju ma zapewnić koordynację prze-
strzenną planowanych działań z uwzględnieniem 
zagadnień środowiskowych i ładu przestrzen-
nego. W związku z tym model struktury funkcjo-
nalno-przestrzennej zawiera rozmieszczenie pla-
nowanych w Strategii kluczowych projektów, 
a także obszarów strategicznej interwencji. Takie 
rozwiązanie ma wprowadzić dodatkowy element 
przejrzystości podejmowanych działań, a tym sa-
mym ma wzmacniać dialog z wszystkimi interesa-
riuszami rozwoju. 

Model funkcjonalno-przestrzenny gminy Świe-
bodzin na rysunku: Rozmieszczenie planowanych 
zmian (ryc. 9.2) zawiera rozmieszczenie dziesięciu 
kluczowych działań, opisanych w rozdziale 8. Zo-
stały one przedstawione w formie oznaczeń licz-
bowych, które w niektórych przypadkach powta-
rzają się w kilku miejscach realizacji tych działań. 
Ich lokalizację należy uznać za orientacyjną, co 
wynika z kierunkowego charakteru Strategii. 
Ustalenie szczegółowych i ostatecznych lokaliza-
cji działań nastąpi na etapie tworzenia studiów 
wykonalności projektów. W efekcie mieszkańcy, 
potencjalni inwestorzy i wszyscy uczestnicy pro-
cesów rozwojowych będą mieli pełną informację 
na temat planowanych działań w gminie Świebo-
dzin.
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Rycina 9.1. Zmiany funkcjonalno-przestrzenne w gminie Świebodzin 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Świebodzinie i BDOT. 
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Rycina 9.2. Rozmieszczenie planowanych działań w gminie Świebodzin 
źródło: opracowanie własne.
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Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształto-
wania i prowadzenia polityki przestrzennej 
w gminie 
 
Model struktury funkcjonalno-przestrzennej wy-
nikający z przyjętych w Strategii założeń daje 
podstawy do określenia następujących zasad do-
tyczących kształtowania polityki przestrzennej 
w gminie: 
 
1. Tereny mieszkaniowe  

Charakterystyka: Skupiają się przede wszyst-
kich w ramach głównego ośrodka osadniczego, 
tj. Świebodzina. Ponadto obserwowany będzie 
rozwój przedmieść miasta, związany z powsta-
waniem nowych terenów mieszkaniowej 
w podmiejskich wsiach: Ługów, Grodziszcze, 
Lubnicko, Lubogóra i Rozłogi. Na obszarach 
peryferyjnych rozwój funkcji mieszkaniowej 
związany jest przede wszystkich z uzupełnia-
niem luk w zabudowie. 
Rekomendacje: Ustalając nowe tereny miesz-
kaniowe należy brać pod uwagę dostępność 
komunikacyjną, występowanie infrastruktury 
technicznej, szczególnie wodno-kanalizacyj-
nej, a także dostępność podstawowych usług, 
w tym żłobków i przedszkoli. Nie należy dopu-
ścić do nadmiernego „rozlewania się” terenów 
mieszkaniowych na terenach rolniczych i le-
śnych. Nowe tereny mieszkaniowe powinny 
także  charakteryzować się dobrą dostępnością 
do terenów zieleni, powinny spełniać wymogi 
dla osób z niepełnosprawnościami, a także po-
winny zakładać rozwiązania proekologiczne. 
Ponadto ważne jest wspieranie rozwoju istnie-
jących terenów mieszkaniowych w ramach zin-
tegrowanej rewitalizacji, zmierzającej do po-
prawy sytuacji społecznej, gospodarczej, prze-
strzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowi-
skowej. 

2. Tereny usługowe  
Charakterystyka: Istniejące i planowane tereny 
usługowe mają charakter punktowy. Lokalizo-
wane są zwykle w sąsiedztwie ważnych ciągów 
komunikacyjnych, najczęściej w pobliżu Świe-
bodzina. 
Rekomendacje: Tereny usługowe powinny być 
równomiernie rozłożone na terenie całej 
gminy. Powinny one charakteryzować się do-
brą dostępnością komunikacyjną, związaną 
z ruchem pieszym i rowerowym, komunikacją 
zbiorową, a gdy nie jest to możliwe, ruchem sa-
mochodowym. W takiej sytuacji w ich sąsiedz-
twie należy przewidzieć wystarczającą liczbę 
miejsc parkingowych. Należy eliminować 
uciążliwości związane z funkcjonowanie tere-
nów usługowych w sąsiedztwie terenów miesz-
kaniowych.  
 

3. Tereny produkcyjne 
Charakterystyka: Istniejące i planowane tereny 
produkcyjne obejmują rozległe tereny zlokali-
zowane wokół Świebodzina – w kierunku pół-
nocnym, wschodnim i południowym, z reguły 
w sąsiedztwie kluczowych ciągów komunika-
cyjnych tworząc parki przemysłowe i dużych 
możliwościach dla rozwoju firm. Na terenach 
wiejskich tereny produkcyjne związane z pro-
dukcją rolniczą rozmieszczone są dość regular-
nie na terenie całej gminy, często z dala od za-
budowań mieszkaniowych, w sąsiedztwie la-
sów i terenów rolniczych. 
Rekomendacje: Należy dążyć do rozwoju tere-
nów produkcyjnych w sąsiedztwie istniejących 
już lokalizacji terenów produkcyjnych, szcze-
gólnie w pobliżu głównych ciągów komunika-
cyjnych. Należy ograniczać uciążliwości zwią-
zane z prowadzoną działalnością gospodarczą 
i produkcyjną. W sąsiedztwie terenów produk-
cyjnych należy zapewnić odpowiednią liczbę 
miejsc parkingowych. 
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4. Tereny zagospodarowania turystycznego  
Charakterystyka: rozwijają się głównie w za-
chodniej części gminy, w miejscowościach: Bo-
rów, Podjezierze, Wilkowo, Lubogóra, a także 
Jordanowo. Są to tereny położone w sąsiedz-
twie obszarów sprzyjających wypoczynkowi, 
blisko jezior i lasów. 
Rekomendacje: Nowe tereny zagospodarowa-
nia turystycznego powinny być realizowane 
przy założeniu minimalizowania negatywnego 
oddziaływania na krajobraz. Należy zapewnić 
dobrą dostępność tych terenów do ruchu pie-
szego, rowerowego, komunikacji zbiorowej 
i ruchu samochodowego. 
 

5. Pozostałe tereny: lasy i tereny zieleni izolacyj-
nej, tereny rolnicze oraz wody  
Charakterystyka: pozostałe tereny, tj. lasy, te-
reny zieleni izolacyjnej, tereny rolnicze i wody 
tworzą mozaikę funkcji, charakterystyczną dla 
terenów pojezierzy. Jednocześnie należy pod-
kreślić duże powierzchnie leśne na północnym 
skraju gminy, w sąsiedztwie miejscowości: Go-
ścikowo, Paradyż, Nowy Dworek i Jordanowo, 
w zachodnim skraju, w sąsiedztwie miejscowo-
ści: Podjezierze, Krzemionka, Borów, a także 
w południowo-wschodniej części gminy, w są-
siedztwie miejscowości Osogóra, Jeziory. Cen-
tralna część gminy, szczególnie na północ od 
Świebodzina, charakteryzuje się z kolei domi-
nacją funkcji rolniczej. 
Rekomendacje: Należy dążyć do utrzymania 
zwartych terenów rolniczych i leśnych, co ma 
przeciwdziałać nadmiernemu rozdrobnieniu 
tych terenów. W tym celu należy ograniczyć 
rozwój nowej zabudowy poza zwartymi tere-
nami istniejącej zabudowy. Ponadto należy dą-
żyć do pełnego wykorzystania potencjału przy-
rodniczego terenów leśnych i wód, do stworze-
nia atrakcyjnej oferty turystycznej na terenie 
gminy. 
 

6. Układ komunikacyjny 
Charakterystyka: układ komunikacyjny ma 
charakter południkowy i równoleżnikowy. 
Dwa główne szlaki komunikacyjne o znacze-
niu krajowym, tj. autostrada A2 i droga eks-
presowa S3 krzyżują się w północnej części 
gminy, co zapewnia bardzo dobrą dostępność 
komunikacyjną gminy w skali ogólnopolskiej. 
Ponadto na układ komunikacyjny składa się 
istotna w funkcjonowaniu Świebodzina droga 
krajowa nr 92, drogi wojewódzkie i gęsta sieć 
dróg lokalnych, zapewniających bardzo dobry 
dojazd do wszystkich miejscowości w gminie. 
W gminie biegnie także linia kolejowa nr 3 
Warszawa Zachodnia – Kunowice oraz nie-
czynna linia kolejowa nr 384 z Sulechowa. 
Rekomendacje: Układ komunikacyjny jest na 
tyle dobrze rozwinięty, że wymaga jedynie re-
latywnie małych uzupełnień, a przede wszyst-
kich stałej dbałości o stan techniczny. W ra-
mach uzupełnień konieczne jest wybudowania 
południowo-zachodniej obwodnicy Świebo-
dzina, która odciąży komunikacyjnie centrum 
miasta. Ponadto wszystkie inwestycje dro-
gowe powinny być realizowane przy zachowa-
niu najwyższych standardów w zakresie bez-
pieczeństwa, dostępu dla pieszych, rowerzy-
stów i osób z niepełnosprawnościami. Priory-
tetem powinny być inwestycje związane z po-
prawą dostępu do usług podstawowych, 
a także rozwojem komunikacji zbiorowej i re-
alizacją zintegrowanych centrów przesiadko-
wych. 
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10 Obszary strategicznej interwencji 

Warunkiem efektywnej polityki rozwoju jest po-
głębiona diagnoza terytoriów, tj. rozpoznanie za-
sobów endogenicznych i potencjałów, które 
można wykorzystać do rozwoju, jak również okre-
ślenia barier rozwojowych i obszarów, które po-
winny być wsparte, co ma prowadzić do więk-
szego różnicowania i lepszego dopasowania inter-
wencji w zależności od specyfiki tych terytoriów. 
W ten sposób identyfikowane są obszary wspar-
cia, w tym o szczególnym charakterze, czyli ob-
szary strategicznej interwencji. 

Zgodnie z definicją ustawową, obszar strate-
gicznej interwencji (OSI) to określony w strategii 
rozwoju obszar o zidentyfikowanych lub poten-
cjalnych powiązaniach funkcjonalnych, lub 
o szczególnych warunkach społecznych, gospo-
darczych czy przestrzennych, decydujących o wy-
stępowaniu barier rozwoju lub trwałych, możli-
wych do aktywowania, potencjałów rozwojo-
wych, do którego jest kierowana interwencja pu-
bliczna łącząca inwestycje, w szczególności go-
spodarcze, infrastrukturalne albo w zasoby ludz-
kie, finansowane z różnych źródeł, czy też rozwią-
zania regulacyjne. OSI są terytoriami, do których 
adresowana ma być polityka rozwoju, ukierunko-
wana na wywołanie określonych zmian. W nawią-
zaniu do przedstawionej definicji, wyróżnić 
można dwa rodzaje OSI:  

− obszary problemowe, charakteryzujące się 
niekorzystnymi zjawiskami w sferze spo-
łecznej, ekonomicznej lub przyrodniczej, 
wymagające interwencji nakierowanej na 
przełamanie barier rozwojowych, 

− obszary wzrostu, wyróżniające się szczegól-
nymi potencjałami (tj. bieguny wzrostu, ob-
szary tematyczne lub klastry zaawansowa-
nych technologii), które w wyniku interwen-
cji mogą kształtować przewagi konkuren-
cyjne. 

Poziom krajowy  

OSI na poziomie krajowym określone są jako OSI 
państwa, a ich delimitacja wynika z założeń Stra-
tegii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) 
oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 
2030 (KSRR). Dokumenty te określają dwa rodzaje 
OSI państwa:  

− miasta średnie tracące funkcje społeczno-
gospodarcze,  

− obszary zagrożone trwałą marginalizacją, 

− Polska Wschodnia, 

− Śląsk. 
Gmina Świebodzin nie jest objęta zasięgiem żad-
nego OSI państwa. Świebodzin w SOR oraz KSRR 
2030 zaliczony został do szerszej kategorii miast 
średnich, w których jednak nie zdiagnozowano 
utraty funkcji społeczno-gospodarczych, wobec 
czego nie został on zakwalifikowany do krajowych 
OSI. 

Poziom regionalny 

Identyfikację obszarów strategicznych inter-
wencji z poziomu regionalnego wykonano 
z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych 
wskazanych w Strategii Rozwoju Województwa 
Lubuskiego 2030 przyjętej uchwałą nr 
XXVII/397/21 Sejmiku Województwa Lubuskiego 
w dniu 15 lutego 2021 roku. W Strategii Rozwoju 
Województwa Lubuskiego 2030 wyróżniono: 

− miejskie obszary funkcjonalne ośrodków 
wojewódzkich – Gorzowa Wielkopol-
skiego i Zielonej Góry, 

− miejskie obszary funkcjonalne ośrodków 
subregionalnych i lokalnych – obejmujące 
miasta powyżej 20 tys. mieszkańców: 
Żary, Żagań, Świebodzin, miasta powyżej 
15 tys. mieszkańców: Słubice i Między-
rzecz wraz z ich obszarami funkcjonalnymi 
oraz ośrodki lokalne stanowiące stolice po-
wiatów: Krosno Odrzańskie, Wschowa, 
Sulęcin, Strzelce Krajeńskie, a także Drez-
denko, Kostrzyn nad Odrą, Gubin, Lubsko, 
Szprotawa i Skwierzyna.  
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Gmina Świebodzin została wskazana jako część 
świebodzińsko-międzyrzeckiego obszaru funk-
cjonalnego jako OSI ośrodków subregionalnych 
województwa lubuskiego (ryc. 10.1). Uzasadnie-
niem wyróżnienia tego obszaru jest wspólny po-
tencjał dwóch lubuskich miast średnich: Świebo-
dzina i Międzyrzecza, które oddalone są od siebie 
o ok. 25 km, przy czym łączy je droga ekspresowa 
S3. Dodatkowo pomiędzy tymi ośrodkami zlokali-
zowany jest węzeł drogi ekspresowej S3 z auto-
stradą A2. Jest to centralny węzeł komunikacyjny 
województwa lubuskiego i skrzyżowanie dwóch 
transeuropejskich korytarzy transportowych: Mo-
rze Północne – Bałtyk i Bałtyk – Adriatyk, co czyni 
ten obszar bardzo atrakcyjnym inwestycyjnie i na 
którym mogłyby powstać centra przemysłowo-lo-
gistyczne. Uwarunkowania te stwarzają szansę na 
dynamiczny rozwój gospodarczy obu miast i są-
siadujących terenów. Ze względu na sąsiedztwo 
tych gmin oraz wyrażaną wolę współpracy, posta-
nowiono wskazać dla tych dwóch ośrodków jeden 
świebodzińsko-międzyrzecki obszar funkcjonalny 
jako OSI ośrodków subregionalnych – MOF świe-
bodzińsko-międzyrzecki. Należy zwrócić uwagę, 
że Międzyrzecz zaliczony jest z poziomu krajo-
wego do grupy miast średnich tracących funkcje 
społeczno-gospodarcze. Obszarami rozszerzenia 
współpracy samorządów w ramach MOF świebo-
dzińsko-międzyrzeckiego są również gminy Sulę-
cin oraz Przytoczna, co związane jest z wyrażoną 
wolą nawiązania partnerskich relacji obejmują-
cych realizację wspólnych przedsięwzięć w okre-
ślonych dziedzinach przez władze zainteresowa-
nych gmin. W związku z powyższym, gm. Sulęcin 
jako ośrodek lokalny, ujęta zostaje jako wcho-
dząca w skład MOF świebodzińsko-międzyrzec-
kiego. Gmina Przytoczna wskazana zostaje nato-
miast jako obszar potencjalnego rozszerzenia 
tego MOF (możliwość rozszerzenia MOF świebo-
dzińsko-międzyrzeckiego o gm. Przytoczna wy-
maga dodatkowego uzasadnienia analizą wskaź-
nikową).  

Interwencja skierowana do gminy Świebodzin 
jako ośrodka subregionalnego i jednostki przyna-
leżnej do MOF świebodzińsko-międzyrzeckiego 
powinna obejmować m.in.:  

− rozwój przedsiębiorczości oraz przygoto-
wanie (uzbrojenie) terenów inwestycyj-
nych,  

− projekty rewitalizacyjne,  

− poprawę jakości świadczenia usług pu-
blicznych,  

− inwestycje związane z polepszeniem jako-
ści środowiska naturalnego,  

− podnoszenie kompetencji i umiejętności 
mieszkańców,  

− wspieranie rozwiązań o charakterze smart 
city,  

− wspomaganie rozwoju powiązań funkcjo-
nalnych, w tym sąsiadujących ośrodków 
subregionalnych i lokalnych, 

− wsparcie infrastruktury mieszkalnictwa.  
Decyzje wprowadzone na etapie konsultacji pro-
jektu Strategii Rozwoju Województwa Lubu-
skiego oraz przyjęte w ostatecznym kształcie tego 
dokumentu w lutym 2021 nie skutkują zmianami 
wcześniejszych ustaleń planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa lubuskiego. Dnia 
23 kwietnia 2018 r. uchwałą nr XLIV/667/18 Sej-
miku Województwa Lubuskiego (Dz. Urz. Woj. 
Lub. z dnia 2 maja 2018 r. poz. 1163) uchwalony 
został plan zagospodarowania przestrzennego 
województwa lubuskiego. Tekst dokumentu 
składa się z 4 tomów oraz 43 załączników graficz-
nych w postaci map wynikowych. Zgodnie z Pla-
nem Zagospodarowania Przestrzennego Woje-
wództwa Lubuskiego (2018) miejski obszar funk-
cjonalny ośrodka subregionalnego Świebodzin 
położony jest w centralnej części województwa 
lubuskiego, pomiędzy Gorzowem Wielkopolskim 
i Zieloną Górą. Obszar ma powierzchnię 226 km² 
i zamieszkuje go 30 tys. osób. Gęstość zaludnienia 
wynosi ponad 134 os./km² (tab. 10.1).  
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Tabela 10.1. Wykaz gmin wchodzących w skład Miej-
skiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Subregional-
nego Świebodzin 

Nazwa gminy 
Rodzaj 
gminy 

Powierzch-
nia (km2) 

Liczba  
ludności 

Świebodzin jako 
rdzeń – część miej-
ska gminy 

miejsko-
wiejska 

17 22 010 

Świebodzin jako ob-
szar – część wiejska 
gminy 

miejsko-
wiejska 

209 8 246 

źródło: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Lubuskiego (2018). 

 
Rycina 10.1. Obszary Strategicznej Interwencji - miejskie ob-
szary funkcjonalne województwa lubuskiego 
źródło: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 (2021, 
s. 56). 

Ze względu na fakt, że Świebodzin w SOR oraz 
KSRR 2030 zaliczony zostały do szerszej kategorii 
miast średnich, w których jednak nie zdiagnozo-
wano utraty funkcji społeczno-gospodarczych, 
wobec czego nie został one zakwalifikowane do 

krajowych OSI, w strategii regionalnej pozosta-
wiono możliwość objęcia tego obszaru, chociaż 
w nieco bardziej ograniczonym stopniu niż miasta 
średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze, 
instrumentami krajowymi dedykowanymi mia-
stom średnim (np. Pakiet dla miast średnich). 
Przyjęto również, że wsparcie zaplanowane dla lu-
buskich miast średnich, w tym Świebodzina, z po-
ziomu regionalnego powinno być w związku z tym 
komplementarne do wsparcia zaadresowanego 
dla tych miast z poziomu krajowego. Uzupełnia-
jące instrumenty terytorialne na poziomie regionu 
zostaną wobec tego wypracowane po ustaleniu 
narzędzi skierowanych dla miast średnich z po-
ziomu krajowego, które będą realizowane w no-
wej perspektywie.  

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 
2030 (2021) na rysunku 10.2 wskazuje obszary, 
które mogą być objęte instrumentami terytorial-
nymi Polityki Spójności (w szczególności pro-
gramu regionalnego) po 2020 roku. Wszystkie 
gminy, w szczególności wiejskie, które nie wcho-
dzą w skład miejskich obszarów funkcjonalnych 
ośrodków wojewódzkich i subregionalnych, wraz 
z miastami – ośrodkami lokalnymi (oraz miastem 
średnim – Słubicami), będą mogły realizować 
nowe instrumenty przeznaczone głównie dla part-
nerstw lokalnych (tzw. „małe ZIT-y”) – Inne Instru-
menty Terytorialne w ramach Polityki Spójności 
oraz porozumienia terytorialne wprowadzone 
w 2020 roku w ustawie o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju. Na rysunku 11.2 wskazane zo-
stały również informacyjnie inicjatywy partnerstw 
gmin wg stanu na luty 2021 r. Zaznaczyć należy 
jednocześnie, że proces inicjowania i budowania 
powiązań funkcjonalnych między lubuskimi gmi-
nami, poprzez nawiązywanie współpracy, plano-
wanie i wdrażanie wspólnych projektów może być 
realizowany również w innych konfiguracjach 
partnerstw tworzonych w trakcie obowiązywania 
Strategii. Partnerstwa powstałe po przyjęciu do-
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kumentu będą mogły realizować wspólne przed-
sięwzięcia na tych samych zasadach, co partner-
stwa wskazane w dokumencie. 

Gmina Świebodzin oraz MOF świebodzińsko-
międzyrzecki zostały wskazane jako obszar reali-
zacji ZIT miast średnich tracących funkcje spo-
łeczno-gospodarcze, co prawdopodobnie bazuje 
na fakcie zaliczenia Międzyrzecza na poziomie 
krajowym do grupy miast średnich tracących 
funkcje społeczno-gospodarcze. Jednocześnie 
w lipcu 2020 roku podpisano list intencyjny doty-
czący wspólnych działań rozwojowych z gminą 
Międzyrzecz, a we wrześniu 2020 z gminą Sulęcin. 
Międzyrzecz (miasto średnie tracące funkcje spo-
łeczno-gospodarcze) i Świebodzin łączą podobne 
kierunki rozwoju, a także położenie przy ważnych 
szlakach komunikacyjnych: trasie szybkiego ru-
chu S3 i autostradzie A2. Z Sulęcinem łączy je na-
tomiast autostrada oraz nieczynna linia kolejowa 
do Rzepina. Władze lokalne będą zabiegać o przy-
wrócenie na przewozów pasażerskich na tej linii. 
Szlaki komunikacyjne łączące gminę Międzyrzecz 
z sąsiadami są przysłowiową bramą nie tylko na 
region i kraj, ale także na całą Europę. Duże zna-
czenie posiada autostrady A2 i droga ekspresowa 
S3 oraz skrzyżowania tych tras między Międzyrze-
czem i Świebodzinem. – To magnes dla przedsię-
biorców oraz ogromna szansa na rozwój gmin, co 
zauważają włodarze trzech gmin. Dlatego zamie-
rzając wspólnie wykorzystać ten atut. Graniczące 
ze sobą gminy mają podobne walory przyrodnicze 
oraz turystyczno-rekreacyjne. Dlatego ich burmi-
strzowie myślą też o wspólnej promocji oraz za-
mierzają korzystać z doświadczeń i pomysłów są-
siadów. Najważniejsza jednak jest współpraca go-
spodarcza. Główne punkty porozumienia dotyczą 
planowania strategicznego i przestrzennego oraz 
rozwoju gospodarczego i wspólnych działań na 
rzecz pozyskiwania inwestorów. Pozostałe doty-
czą rewitalizacji obszarów zdegradowanych, 
ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony śro-
dowiska, oświaty, kultury, sportu i turystyki, 
a także podnoszenia kompetencji i umiejętności 

mieszkańców oraz poprawy infrastruktury. Nad-
rzędnym celem jest poprawa jakości życia miesz-
kańców. Nowe partnerstwa, nowe możliwości, 
nowa perspektywa finansowania zadań ze środ-
ków Unii Europejskiej, ale przede wszystkim stwo-
rzenie obszaru funkcjonalnego wzmacniającego 
potencjał naszych Małych Ojczyzn. W centrum 
Lubuskiego tworzy się Samorządowe Tridente. 
Do Świebodzina i Międzyrzecza dołącza Sulęcin. 
Władze lokalne chcą budować partnerstwo, któ-
rego osią będą drogi A2 i S3. Tereny inwestycyjne, 
gospodarka odpadowa, wspólny produkt tury-
styczny i inne tematy łączą nas pomimo różnicy 
kilometrów. Tym samym w pełni zostaną speł-
nione warunki wskazane w Strategii Rozwoju Wo-
jewództwa Lubuskiego 2030 (2021) dla realizacji 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dedy-
kowanych partnerstwom lokalnym.  

 
Rycina 10.2. Zasięg wsparcia instrumentami terytorialnymi dla 
OSI miejskich i wiejskich 
źródło: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 (2021, 
s.61). 
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Poziom lokalny 

OSI na poziomie lokalnym są przejawem zintegro-
wanego podejścia i mają na celu ukierunkowanie 
działań do konkretnych obszarów i dopasowanie 
ich do potrzeb i możliwości tych obszarów. Obo-
wiązkowym elementem strategii rozwoju gminy 
jest wskazanie OSI określonych w strategii roz-
woju województwa wraz z zakresem planowa-
nych działań, które dotyczą terytorium gminy. 
Ewentualna potrzeba wyznaczenia OSI na pozio-
mie lokalnym, a także ich charakter będą zależeć 
od sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzen-
nej gminy oraz od przyjętych kierunków jej roz-
woju. Możliwość oraz celowość identyfikacji w da-
nej gminie OSI należy ocenić indywidualnie, 
a ostateczna decyzja w tym zakresie należy do 
władz gminy. Przykładem gminnego OSI mogą 
być: 

− obszar rewitalizacji wyznaczony w ramach 
obszaru zdegradowanego w gminie, 

− obszar określony pod strefę aktywności 
gospodarczej lub inwestycyjnej,  

− nowe centrum miejscowości, 

− obszar występowania/wydobywania su-
rowców naturalnych, 

− zbiornik wodny, np. po wyrobiskach kopal-
nianych, wraz z otoczeniem gospodaro-
wany w kierunku strefy rekreacji i sportu, 

− określony obszar krajobrazu kulturowego 
oraz wyróżniające się krajobrazowo tereny 
z zabytkami nieruchomymi, 

− charakterystycznymi dla miejscowej tra-
dycji budowlanej i osadniczej. 

Konsekwencją wskazania OSI musi być ukierun-
kowanie części instrumentów zaplanowanych 
w strategii na te obszary i zapewnienie im finaso-
wania. OSI należy dodać do rysunku modelu 
struktury funkcjonalno-przestrzennej – dla uzu-
pełnienia przyszłych działań w przestrzeni gminy. 
Wtedy mieszkańcy, potencjalni inwestorzy i wszy-
scy uczestnicy procesów rozwojowych będą mieli 

pełną informację na temat planowanych działań. 
Uwzględniając wskazane strategiczne kierunki 
rozwoju gminy oraz kluczowe działania rekomen-
duje się na poziomie lokalnym wyznaczenie nastę-
pujących OSI (ryc. 10.3):  

− obszary gminnej strefy aktywności go-
spodarczej, stanowią miejsce lokalizacji 
przedsięwzięć realizujących Cel szczegó-
łowy 1.1. Stworzenie lokalnych stref aktywi-
zacji gospodarczej ukierunkowany na 
wzmocnienia roli gminy Świebodzin jako 
centrum inwestycji i rozwoju Ziemi Lubu-
skiej. Określa preferowaną lokalizację 
w przestrzeni  Działania 1. Zwiększenie po-
ziomu inwestycji gospodarczych zmierzają-
cego do przyciągnięcia nowych inwesto-
rów na obszar gminy oraz wzmocnienia re-
lacji pomiędzy podmiotami lokalnej go-
spodarki,  

− obszary rewitalizacji ścisłego centrum 
Świebodzina, stanowią miejsce lokalizacji 
przedsięwzięć realizujących Cel szczegó-
łowy 2.1. Poprawa dostępności do usług 
i przestrzeni publicznych zwracający uwagę 
na wyzwania związane z koniecznością za-
pewnienia przez samorząd dostępu do 
usług podstawowych najwyższej jakości 
oraz utrzymanie wysokiej jakości prze-
strzeni publicznych (szczególnie tych 
otwartych w formie parków, placów, głów-
nych ciągów pieszych), które powinny za-
chęcać mieszkańców  do przebywania 
w nich i nawiązywania interakcji. Określa 
preferowaną lokalizację w przestrzeni 
Działania 10. Rewitalizacja w gminie Świe-
bodzin, które zmierza do realizacji ciągłego 
programu modernizacji i renowacji zabu-
dowy historycznej znajdującej się w ze-
spole urbanistyczno-krajobrazowym 
Świebodzina (śródmieście miasta) oraz 
ograniczenia skali zjawisk problemowych 
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na obszarach rewitalizacji w gminie po-
przez podejmowane działania społeczne. 

− obszar gminnego centrum przesiadko-
wego, stanowi miejsce lokalizacji przed-
sięwzięć realizujących Cel szczegółowy  2.1. 
Poprawa dostępności do usług i przestrzeni 
publicznych zwracający uwagę na znacze-
nie uruchomienia lokalnego transportu 
zbiorowego dla poprawy dostępność ob-
szaru gminy. Określa jedną z preferowa-
nych lokalizacji w przestrzeni  Działania 7. 
Zielony transport – odbudowa komunikacji 
publicznej oraz rozwój transportu rowero-
wego zapewniając realizację ważnego ele-
mentu wyposażenia infrastrukturalnego 
niezbędnego dla skutecznego i efektyw-
nego wdrożenia całościowej koncepcji po-
lityki transportowej gminy zmierzającej do 
maksymalnej integracji różnych form 
transportu i zwiększania dostępu do tzw. 
zintegrowanych węzłów przesiadkowych. 

− obszar gminnych terenów mieszkanio-
wych, stanowią miejsce lokalizacji przed-
sięwzięć realizujących Cel szczegółowy 2.2. 
Rozwój infrastruktury dla mieszkalnictwa 
i poprawa jakości zabudowy (szczególnie hi-
storycznej)  zwracający uwagę na koniecz-
ność poprawy warunków życia mieszkań-
ców w gminie Świebodzin poprzez rozwój 
infrastruktury dla mieszkalnictwa. Określa 
preferowaną lokalizację w przestrzeni 
Działania 6. Rozwój mieszkalnictwa – dzia-
łanie polegające na aktywnym wsparciu roz-
woju mieszkalnictwa dla gminy Świebodzin 
dotyczącego aktywnego uczestnictwa 
gminy w realizacji inwestycji polegających 
na budowie mieszkań komunalnych w ra-
mach inicjatyw budownictwa społecznego 
opartych z jednej strony na Świebodziń-
skim Towarzystwie Budownictwa Społecz-
nego a z drugiej strony – na Społecznej Ini-

cjatywie Mieszkaniowej, która daje możli-
wość pozyskania dodatkowych środków 
inwestycyjnych na ten cel. 
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Rycina 10.3. Lokalne obszary strategicznej interwencji w gminie Świebodzin 

źródło: opracowanie własne 
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11 System realizacji strategii 

Każda, nawet najlepiej napisana strategia rozwoju 
musi posiadać dobrze zorganizowany system rea-
lizacji (wdrażania). W przypadku gminy Świebo-
dzin będzie on oparty na systemie przedstawio-
nym na ryc. 11.1. Hierarchiczny układ celów będzie 
skonkretyzowany w ramach bardziej szczegóło-
wego planu działań dla poszczególnych kierun-
ków działań. Zakłada się, że plan działań będzie 
obejmował konkretyzację realizacji kierunków 
działań. Plan ten nie musi przyjmować formy dłu-
giego raportu tekstowego. Powinien przede 
wszystkim zawierać listę przedsięwzięć i projek-
tów do realizacji, które przyczynią się do osiągnię-
cia postawionych kierunków działań. Ponadto, 
zgodnie z założeniami budowy celów strategii 
rozwoju, w pierwszej kolejności zostaną opraco-
wane działania dla priorytetowych celów (wskaza-
nych na schemacie celów kolorem żółtym). Plan 
działań będzie sporządzany dla okresu trzylet-
niego, przy czym corocznie w oparciu o monito-
ring realizacji strategii (opisany w kolejnym roz-
dziale) będzie dokonywana jego aktualizacja wraz 
z przesunięciem o rok horyzontu czasowego. 
Oznacza to, że plan działań będzie tzw. doku-
mentem „kroczącym”. 

Efektem opracowania planu w przypadku 
działań inwestycyjnych będzie lista projektów 
i przedsięwzięć, które zostaną wprowadzone do 
wieloletniej prognozy finansowej (która jest 
także dokumentem „kroczącym”). Na etapie kon-
kretyzacji planu działań sporządzane będą także 
operaty szacunkowe, które pozwolą określić skalę 
wydatków niezbędnych do realizacji danego 
przedsięwzięcia lub projektu. Wieloletnia pro-
gnoza finansowa jest dokumentem wynikającym 
z  przepisów prawnych dotyczących finansów pu-
blicznych, więc jego struktura i budowa nie wy-
maga opisu i konkretyzacji w tym dokumencie. 

Ostatnim etapem wdrażania strategii będzie 
wprowadzanie przedsięwzięć inwestycyjnych do 

budżetu gminy. Będzie to finalna faza przed rea-
lizacją przedsięwzięcia, które docelowo zbliży 
gminę do osiągnięcia kierunku działań, a tym sa-
mym także celu strategicznego. 

 

 
Rycina 11.1. Dokumenty i opracowania prowadzące do wdraża-
nia strategii rozwoju 
źródło: opracowanie własne. 

Strukturę podmiotów uczestniczących w pro-
cesie wdrażania strategii rozwoju przedstawiono 
na ryc. 11.2. Za wdrażanie celów określonych 
w dokumencie odpowiadać będą przede wszyst-
kim władze lokalne, tzn. wybieralni przedstawi-
ciele mieszkańców (Burmistrz gminy Świebodzin 
oraz Rada Miejska w Świebodzinie).Organ wyko-
nawczy w gminie (Burmistrz) w celu kierowania 
działaniami strategicznymi powoła swojego peł-
nomocnika ds. wdrażania strategii rozwoju. Rolą 
tego pełnomocnika będzie: (1) organizowanie 
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spotkań podczas których będą podejmowane de-
cyzje strategiczne, (2) monitorowanie procesu 
osiągania kierunków działań oraz (3) opracowy-
wanie planu działań i koordynowanie jego imple-
mentacji do wieloletniej prognozy finansowej 
oraz budżetu. Pełnomocnik burmistrza będzie 
w realizacji swoich zadań współpracował z pozo-
stałymi podmiotami zaangażowanymi w proces 
wdrażania dokumentu. Wśród nich są wydziały 
Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, spółki komu-
nalne i inne jednostki gminne (np. szkoły, przed-
szkola, Świebodziński Dom Kultury, Ośrodek 

Sportu i Rekreacji, Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Środowiskowy Dom Samopomocy i in.). W pra-
cach wdrażających strategię będą także uczestni-
czyć przedstawiciele jednostek pomocniczych 
(sołectw i zarządów osiedli) oraz przedsiębiorcy. 
Nade wszystko, każdy z wymienionych podmio-
tów (a szczególnie Burmistrz oraz Rada Miejska) 
będzie regularnie sondował opinię mieszkańców 
w zakresie realizowanych przedsięwzięć i podej-
mował decyzje strategiczne akceptowalne dla 
możliwe szerokiego spektrum wspólnoty lokalnej. 

 

Mieszkańcy 

 

 
Rycina 11.2. Struktura podmiotów uczestniczących w podejmowaniu i realizacji decyzji strategicznych 
źródło: opracowanie własne. 

 Osoby z mandatem pochodzącym z wyboru mieszkańców, uprawnione do podejmowania 
decyzji strategicznych 
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12 Monitoring i ewaluacja strategii 

Każda strategia rozwoju musi podlegać bieżącej 
kontroli i ocenie realizacji jej rezultatów, czyli mo-
nitoringowi. Jest to szczególnie ważne, gdy sytu-
acja obszaru oraz wpływające na nią uwarunkowa-
nia zewnętrzne szybko się zmieniają (Parysek 
1997). Celem monitoringu (szczególnie w mo-
mentach radykalnych zmian otoczenia) jest, 
oprócz kontroli i oceny, dostosowywanie przyję-
tych w strategii ustaleń do zmieniającej się rzeczy-
wistości. Czasem bowiem jest tak, że w związku 
ze zmianą uwarunkowań należy zrezygnować 
z pewnych celów, niektóre zmodyfikować lub też 
wprowadzić nowe. Monitorowanie strategii musi 
być więc procesem, do którego podchodzi się 
z równą starannością jak do procesu samego two-
rzenia strategii. 

 
Rycina 12.1. Ramy czasowe ewaluacji strategii 
źródło: opracowanie własne. 

Monitoring strategii rozwoju gminy Świebodzin 
2030 będzie polegał przede wszystkim na co-
rocznej ocenie aktualności planu działań. Ocena 
ta powinna zmierzać do sformułowania rekomen-
dacji w zakresie ewentualnej modyfikacji planu 
działań. Coroczna ocena dokonywana w ramach 

monitoringu strategii będzie przedstawiana ra-
zem z Raportem o stanie gminy (układ raportu 
powinien odpowiadać strukturze przyjętych ce-
lów rozwojowych), który zgodnie z art. 28aa 
Ustawy o samorządzie gminnym musi być przed-
stawiony przez Burmistrza do 31 maja danego 
roku. By nie dublować i nie mnożyć nowych opra-
cować, rekomenduje się, by Raport o stanie gminy 
był materialną formą oceny aktualności planu 
działań. Podmiotem odpowiedzialnym za koordy-
nację opracowania Raportu będzie Pełnomocnik 
Burmistrza ds. wdrażania strategii rozwoju.  

Oprócz monitoringu zakłada się realizację ewa-
luacji strategii rozwoju, tzn. kompleksowej oceny 
stanu jej wdrażania. Ewaluację strategii, pro-
gramu lub projektu rozumie się najczęściej jako 
„określenie wartości strategii, programu lub pro-
jektu w odniesieniu do wcześniej zdefiniowanych 
kryteriów i w oparciu o odpowiednie informacje” 
(Kierzkowski 2002). Wyróżniamy różne rodzaje 
ewaluacji. Jedno z takich rozróżnień opiera się na 
okresie podejmowanych działań, które podda-
wane są ocenie. W tym świetle wyróżnia się:  

− ewaluację ex-ante, czyli ocenę przed reali-
zacją strategii, odpowiadającą na pytanie, 
jak strategia wpłynie na sytuację obszaru; 
ocena ta ma na celu poprawę procesu pla-
nowania, w tym trafność podejmowanych 
decyzji, odnośnie wyboru projektów do re-
alizacji, ich efektywność i skuteczność; 

− ewaluację ex-tempore, mid-term, lub on-
going, czyli ocenę w trakcie realizacji stra-
tegii, odpowiadającą na pytanie, czy przy-
jęte cele nadal są właściwe; ocena ta ma na 
celu poprawę procedur wdrażania, ulep-
szenie jakości i potencjału instytucji reali-
zujących strategię rozwoju, może też przy-
czynić się do integracji podmiotów zaan-
gażowanych w proces wdrażania strategii, 
wypracowania wspólnego stanowiska oraz 
sprawniejszego przygotowywania realiza-
cji kolejnych projektów; 
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− ewaluację ex-post, czyli ocenę po realizacji 
strategii, odpowiadającą na pytanie, czy 
efekty realizacji strategii są trwałe; ocena 
ta pokazuje, co się udało osiągnąć, jakim 
kosztem, a także, co się nie udało, z jakich 
powodów i kto za to odpowiada; w ramach 
ewaluacji ex-post można również zbadać 
wpływ realizacji strategii na sytuację 
mieszkańców. 

W przypadku Strategii rozwoju gminy Świebo-
dzin 2030 zakłada się realizację ewaluacji mid-
term w połowie okresu strategicznego (5 lat) 
oraz ewaluacji ex-post po upływie całego okresu 
strategicznego (10 lat) (ryc. 12.1). Przedmiotem 
ewaluacji będzie weryfikacja stanu realizacji ce-
lów wyznaczonych w dokumencie poprzez okre-
ślone uprzednio docelowe wartości wskaźników 
(tab. 8.1) lub ocenę jakościową (opis zrealizowa-
nych przedsięwzięć lub przyczyn odstąpienia od 
ich realizacji). Elementem oceny będą przede 
wszystkim kluczowe działania, opisane w roz-
dziale 8, a także priorytety wskazane wśród celów 
strategicznych i kierunków działań. Idealną sytua-
cją jest przeprowadzanie ewaluacji w oparciu 
o skwantyfikowane wartości konkretnych miar. 
Jednak charakter niektórych celów uniemożliwia 
dobranie łatwo dostępnych do analizy wskaźni-
ków. Dlatego w ramach ewaluacji mid-term oraz 
ex-ante wskaźniki ilościowe będą miarą realizacji 
tylko wybranych celów. Poziom realizacji pozo-
stałych zostanie w obu ewaluacjach opisany tek-
stowo. 
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13 Ramy finansowe i źródła finansowa-
nia 

Osiągnięcie celów strategicznych oraz kierunków 
działań, a także realizacja kluczowych działań 
będą uzależnione od możliwości finansowych 
gminy Świebodzin. Ogólnym problemem jedno-
stek samorządu terytorialnego w Polsce jest per-
manentne niedofinansowanie. Wobec bardzo du-
żej liczby zadań własnych, które gminy realizują, 
możliwości wynikające z dochodów lokalnych są 
niewielkie. Podstawą finansowania przedsięwzięć 
i działań strategicznych będą dochody własne 
gminy Świebodzin (tab. 13.1). W okresie ostatnich 

10 lat wzrosły one z ok. 38 do 71 mln zł. To bardzo 
duży, wręcz skokowy wzrost (+84%), jednak to-
warzyszył mu także istotny wzrost wydatków bu-
dżetowych ogółem (+76%). Kluczowe dla oceny 
trendów finansowych gminy jest jednak porówna-
nie dochodów i wydatków bieżących. W okresie 
2010-2019 dochody bieżące wzrosły o ok. 102% 
do poziomu ponad 133 mln zł. Z kolei wydatki bie-
żące wzrosły w tym samym okresie o ok. 87% (do 
ok. 127 mln zł). Wynik bieżący (często określany 
jako miara możliwości inwestycyjnych gminy) 
oscylował w ostatnich latach w okolicy 5-8 mln zł 
i prawdopodobnie może nieznacznie wzrosnąć 
w najbliższej przyszłości.  

 
Tabela 13.1. Wybrane miary budżetu gminy Świebodzin z okresu 2010-2019 [mln zł] 

Wskaźnik finansowy 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

dochody ogółem 70,1  78,0  75,3  87,4 90,6 93,4 107,7 121,8  126,3  136,5  

dochody własne 38,4 45,4 45,0 55,2 53,3 58,4 55,6 62,6 67,3 70,5 

dochody majątkowe 4,1 6,2 1,8 3,8 6,7 4,5 3,2 6,7 3,0 3,1 

dochody bieżące 66,0 71,8 73,5 83,6 84,0  88,8 104,5 115,1 123,4 133,4 

wydatki ogółem 81,4 78,7 75,0 81,6 90,3 87,6 106,9 124,3 129,1 143,2 

wydatki bieżące 68,2 68,3 69,4 73,0 77,9 81,2 97,4 109,9 117,2 127,3 

wynik bieżący 2,2 3,5 4,0 10,6 6,1 7,7 7,1 5,2 6,2 6,1 

wydatki majątkowe  
inwestycyjne 

13,1 10,4 5,6 8,6 12,5 6,4 9,6 14,4 12,0  16,0 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS i Ministerstwa Finansów.

Dane pokazujące poziom wydatków majątko-
wych inwestycyjnych odbiegają jednak od kwoty 

wyniku bieżącego, ponieważ mogą być one finan-
sowane z zobowiązań (emisja obligacji, kredyty), 
ze środków zewnętrznych (środki unijne, środki 
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z budżetu państwa) oraz z dochodów z majątku 
(np. sprzedaż nieruchomości). Wszystkie te 
zmienne mogą zwiększać możliwości inwesty-
cyjne gminy, jednak w różnym stopniu wpływają 
one na sytuację finansową. W pierwszej kolejności 
należy podkreślić rolę środków zewnętrznych 
(szczególnie unijnych) w kształtowaniu polityki 
rozwojowej gminy Świebodzin. W okresie realiza-
cji działań strategicznych (do 2030 r.), priorytetem 
gminy będą przedsięwzięcia, na które będzie 
możliwe pozyskanie dofinansowania. Wśród pro-
gramów, polityk, działań publicznych, z których 
gmina będzie korzystać będą np.: 

1. Regionalny program operacyjny woje-
wództwa lubuskiego (lub jego odpowied-
nik), 

2. Krajowe programy operacyjne, 
3. Programy zawarte w Krajowym Planie Od-

budowy, 
4. Narodowy program przebudowy dróg lo-

kalnych, 
5. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa. 

Najbliższy okres programowania wraz z coraz 
większą liczbą krajowych programów inwestycyj-
nych będą stanowiły istotne uzupełnienie wła-
snych możliwości inwestycyjnych. Zakłada się 
pozyskanie przez gminę Świebodzin dofinanso-
wania zewnętrznego na przedsięwzięcia inwe-
stycyjne w kwocie przynajmniej 30 mln zł. do 
2030 r. Środki te, wraz z dochodami bieżącymi po-
mniejszonymi o wydatki bieżące, będą stanowiły 
finansową podstawę polityki inwestycyjnej. 

Inwestycje wymagają także niekiedy koniecz-
ności zaciągnięcia zobowiązań. Wg danych Mini-
sterstwa Finansów, na koniec 2020 r. zobowiąza-
nia gminy Świebodzin osiągnęły ok. 24 mln zł. (ok. 
18% dochodów ogółem z 2020 r.). Biorąc pod 
uwagę skalę dochodów gminy, nie jest to kwota 
ogromna. Prowadząc politykę zadłużenia, gmina 
będzie kierowała się zasadami gospodarności 
i wydatkowania środków niezbędnych z punktu 
widzenia strategii rozwoju. Zakłada się, że 
wskaźnik udziału zobowiązań w dochodach 

ogółem w danym roku budżetowym nie prze-
kroczy 50%. Zwykle w jednostkach publicznych 
granicą, którą uznaje się za kluczową z punktu wi-
dzenia zagrożeń zbyt dużego zadłużenia jest 60% 
udział zobowiązań w dochodach budżetowych 
ogółem w danym roku. 

Finalnie zakłada się przeznaczenie na działa-
nia strategiczne do 2030 r. kwoty ok. 130 mln zł. 
Ostateczne ramy finansowe kluczowych działań 
i przedsięwzięć strategicznych będą dostosowane 
do pojawiających się możliwości pozyskania środ-
ków zewnętrznych. Od tych możliwości będą 
także uzależniane decyzje co do zwiększenia skali 
zobowiązań – w przypadku pojawienia się okazji 
na pozyskanie środków zewnętrznych, zasadne 
jest zwiększenie zadłużenia. Jest ono także za-
sadne w przypadku realizacji kluczowych działań 
strategicznych ze środków własnych. Finansowe 
ramy działań strategicznych będą każdorazowo 
zapisywane w wieloletniej prognozie finansowej 
i budżecie gminy w ramach zaplanowanego sys-
temu realizacji strategii (zob. rozdział 11). 


