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WPROWADZENIE
Strategia Rozwoju Gminy to ważny dokument pokazujący główne
strategiczne kierunki rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.
Strategia jest to długookresowy (perspektywiczny) plan działania, określaj ący
strategiczne cele rozwoju gminy oraz przyjmuj ący takie kierunki i priorytety
działania (cele operacyjne i zadania realizacyjne), które s ą niezb ędne dla realizacji
przyjętych celów strategicznych. Należy pamiętać że gmina musi d ążyć
do efektywnego wykorzystania ograniczonych zasobów jakimi dysponuje w celu
zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców. Stąd też konieczność stająca przed
władzami gmin i miast określenia głównych kierunków rozwoju i przypisania
im odpowiednich celów strategicznych. Wdrażaniu celów strategicznych w życie
służyć ma przypisanie im celów operacyjnych i zwi ązanych z nimi konkretnymi
zadaniami. Potrzeba opracowania strategii rozwoju gminy po akcesji Polski do Unii
Europejskiej w 2004 roku wynika również z faktu, iż dokument ten jest niezb ędny
do pozyskiwania środków finansowych na realizację różnych przedsięwzi ęć
zarówno inwestycyjnych jak i nie inwestycyjnych przyczyniaj ących się do likwidacji
zapóźnienia rozwojowego poszczególnych obszarów kraju wzgl ędem obszarów
Unii Europejskiej (tzw. polityka spójności) oraz do podnoszenia konkurencyjno ści
regionów (tzw. polityka regionalna).
Obowiązująca aktualnie Strategia Gminy Góra Kalwaria powstała i
uchwalona została w 2002 roku a więc przed przyst ąpieniem Polski do Unii
Europejskiej i siłą rzeczy nie uwzględniała w ogóle uwarunkowa ć zwi ązanych z
zasadami pozyskiwania środków finansowych w ramach funduszy strukturalnych na
lata 2004 – 2006 jak i na kolejny okres programowania a wi ęc na lata 2007 -2013.
Strategia ta nie miała odniesienia do strategicznych dokumentów krajowych jak i
unijnych w zakresie polityki spójności, rozwoju regionalnego jak i kapitału ludzkiego,
gdyż na etapie jej powstawania te dokumenty po prostu jeszcze nie istniały.
Strategia ta przez cały okres od jej powstania, aż do dnia dzisiejszego nie by ła
również aktualizowana co w znaczący sposób utrudniało uzyskiwanie pozytywnych
efektów w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. Stąd też powstała
konieczność opracowania nowej strategii rozwoju gminy i decyzja w tym zakresie
została podjęta przez władze gminy w II kwartale 2011 roku.
Mając na uwadze iż w 2013 roku kończy się już kolejny okres
programowania funduszy na lata 2007-2013 i zaczynać niebawem b ędzie si ę
kolejny na lata 2014-2020 postanowiono, iż strategia ta b ędzie opracowana na
okres lat 2013-2020. Strategia odnosi się więc nie tylko do aktualnych dokumentów
strategicznych takich jak Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 i
Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015, ale również do dotycz ących kolejnej
perspektywy finansowej. Podstawowym krajowym dokumentem w tym zakresie
będzie Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020. Zawiera ona opis
propozycji działań niezbędnych do podjęcia w celu zwi ększenia poziomu i jako ści
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życia w regionach, oraz stworzenia takich ram gospodarczo-społecznych i
instytucjonalnych, które zwiększają możliwość realizacji aspiracji zamieszkuj ących
je wspólnot lokalnych.
Prezentowany w KSRR układ celów dostosowany jest do kierunków rozwoju
Unii Europejskiej i odzwierciedla się jednocześnie w triadzie celów:
konkurencyjność – spójność – sprawność. Jednym z założeń przyświecających
konstrukcji obszarów priorytetowych i celów strategicznych, operacyjnych i zadań
Strategii Rozwoju Gminy Góra Kalwaria jest z jednej strony odpowiedź na aspiracje
i możliwości rozwojowe wspólnoty lokalnej, z drugiej za ś - wkomponowanie ich w
założenia Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Przełoży si ę to na zwi ększenie
spójności aktualizowanej Strategii z najważniejszym dokumentem z punktu
widzenia polityki regionalnej kraju, tak aby był to dokument wspomagaj ący
pozyskiwanie funduszy europejskich nie tylko w obecnym okresie programowania,
ale również w następnej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020.
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I. ANALIZA STANU OBECNEGO MIASTA I GMINY GÓRA
KALWARIA
Rys metodyczny strategii rozwoju miasta i gminy
Metodyka analizy
Dane wykorzystywane w niniejszej analizie pochodzą głównie
z wewnętrznych danych Urzędu Miasta I Gmina Góra Kalwaria. Skorzystano
również z danych Starostwa Powiatowego w Piasecznie, Powiatowego Urzędu
Pracy w Piasecznie, Komisariatu Policji w Górze Kalwarii, Stra ży Miejskiej w Górze
Kalwarii oraz danych statystycznych Urzędu Statystycznego w Warszawie
i Głównego Urzędu Statystycznego (źródło internetowe). Dane dotyczące lat 2006
– 2012 stały się podstawą analizy dynamicznej, określającej tendencje zachodzące
na przestrzeni ostatnich lat w mieście i gminie Góra Kalwaria.
Dodatkowo dokonano analizy porównawczej miasta i gminy Góra Kalwaria
w niektórych przypadkach do średniej wartości dla powiatu piaseczyńskiego,
regionu Mazowsza jak również do średniej dla całego kraju.
W analizie porównawczej wykorzystano najbardziej aktualne dane GUS i US
w momencie tworzenia niniejszej analizy.
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1. 1 Województwo mazowieckie
Województwo mazowieckie położone jest w środkowo-wschodniej części
Polski. Region mazowiecki leży w strategicznym miejscu Polski i Europy,
na przecięciu szlaków komunikacyjnych północ – południe i wschód – zachód
(na terenie województwa mazowieckiego przecinaj ą si ę między innymi drogi S7, S8
i A2). W województwie mazowieckim znajduje się najwi ększe miasto Polski
a jednocześnie jej stolica – Warszawa. St ąd też województwo mazowieckie
odgrywa szczególną rolę na mapie społeczno – gospodarczej kraju.
To w Warszawie znajdują się administracja rządowa, Sejm i Senat, siedziby
posiada większość międzynarodowych korporacji działających w Polsce.
Stolica województwa mazowieckiego zawdzięcza swoją pozycję z jednej strony
z faktu bycia miastem stołecznym – stolicą Polski z drugiej strony z faktu dogodnej
lokalizacji w krajowej i europejskiej przestrzeni gospodarczej.
Podstawowe odległości z Warszawy do głównych krajowych i europejskich
ośrodków miejskich wynoszą:
- Gdańsk
344 km
-

Katowice

-

289 km

-

Kraków

-

293 km

-

Lublin

-

166 km

-

Łódź

-

137 km

-

Poznań

-

319 km

-

Wrocław

-

342 km

-

Szczecin

-

566 km

-

Berlin

-

590 km

-

Moskwa

-

1283 km

-

Praga

-

754 km

-

Wiedeń

-

690 km

Znaczenie w społecznej i gospodarczej przestrzeni europejskiej Warszawy a
tym samym województwa mazowieckiego wynika również z faktu, iż na jego terenie
zlokalizowany jest główny port lotniczy w Polsce zapewniaj ący połączenia
do wszystkich stolic europejskich i głównych miast USA i Azji. Oczywi ście
największe ośrodki miejskie w Polsce obecnie posiadaj ą swoje porty lotnicze ale
mają one charakter regionalny i nie zapewniaj ą takiej siatki połączeń jak lotnisko
warszawskie. Jest to istotne z punktu widzenia zarówno rozwoju społecznego jak
i gospodarczego.
Województwo mazowieckie graniczy z województwami: łódzkim, kujawskopomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i świętokrzyskim.
Zajmuje obszar – 35,6 tys. km2, na którym mieszka – 5,08 mln osób. Jest
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największym i najludniejszym województwem w kraju, co stanowi odpowiednio 13,5
oraz 11,4% udziału w skali kraju.
Jest regionem aktywnego rozwoju gospodarczego i silnie postępującej
urbanizacji. Charakteryzuje się też najwyższym poziomem zamożności ludności
oraz najniższym poziomem bezrobocia. Jest to zarazem województwo o
największych w Polsce przestrzennych dysproporcjach rozwoju społecznogospodarczego.
Województwo mazowieckie składa się z 42 powiatów (37 powiatów ziemskich i
5 powiatów grodzkich) i 5 miast na prawach powiatów oraz 314 gmin (35 miejskich,
49 miejsko – wiejskich i 230 wiejskich). Na terenie województwa mazowieckiego
znajduje się 85 miast i 9220 miejscowości. Liczba sołectw wynosi 7309. Położenie
głównych miast województwa przedstawia poniższa mapa.
Rys. 1 Główne miasta województwa mazowieckiego.
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1.1.1 Ś rodowisko przyrodnicze
Województwo mazowieckie należy do umiarkowanie wyposażonych
w zasoby środowiska przyrodniczego, mimo to posiada walory cenne zarówno w
układzie krajowym jak i europejskim, w szczególności takie jak: naturalne doliny
rzek (w tym paneuropejskie korytarze ekologiczne), zwarte kompleksy leśne
puszcz. Ponad 40% powierzchni województwa należy do struktury Zielonych Płuc
Polski, będącej częścią koncepcji Zielonych Płuc Europy. Około 30% powierzchni
województwa objętych zostało systemem obszarów chronionych, których spójność
oraz trwałość jest zagrożona narastającą urbanizacją i antropopresją, a także
zmniejszaniem się, a nawet zanikiem ekosystemów bagiennych, wodno-błotnych i
łąkowych. Łączy się to z jednym z głównych problemów regionu, tj. małą
dyspozycyjnością wód powierzchniowych i niskim stopniem retencji, co stanowi
przeszkodę w rozwoju produkcji rolnej, a w połączeniu z ich znacznym
zanieczyszczeniem – także turystyki i rekreacji.
Ukształtowanie terenu
Województwo mazowieckie jest prawie w całości położone na obszarze
Nizin Ś rodkowopolskich. W krajobrazie przeważają płaskie lub lekko faliste równiny
ukształtowane w okresie zlodowacenia środkowopolskiego.
Krajobraz jest urozmaicony niewielkimi wzgórzami morenowymi, dolinami
rzecznymi i piaszczystymi wydmami w dolinie Wisły, dolinie Bugu oraz
na sandrowej Równinie Kurpiowskiej. Wzdłuż rzek utworzyły się wysokie skarpy, na
których w średniowieczu zakładano mazowieckie grody i miasta (Warszawa,
Czersk, Płock, Wyszogród, Zakroczym).
Wąski pas ziemi na południu to już strefa wyżynna. Zaczyna się tam
Przedgórze Iłżeckie stanowiące część Wyżyny Kieleckiej należącej do
województwa świętokrzyskiego. Niewielkie tereny na zachód od Płocka wchodzą w
skład Pojezierzy Południowo Bałtyckich.
Rzeki i jeziora
Województwo leży w dorzeczu Wisły. Główne rzeki to: Wisła, Bug, Narew,
Pilica, Wkra, Radomka. Naturalne jeziora polodowcowe występują jedynie na
zachodzie. Rozciąga się tam Pojezierze Gostynińskie. Największą powierzchnię
zajmuje Jezioro Zdworskie (3,5 km²) i Jezioro Lubieńskie (2 km²). W związku z
wybudowaniem zapory w Dębnem na Narwi, powstał zalew będący największym
zbiornikiem wodnym województwa – Jezioro Zegrzyńskie. Do województwa
mazowieckiego należy także część Jeziora Włocławskiego utworzonego na Wiśle
(70 km²)
Lasy
Województwo mazowieckie jest słabo zalesione. Obszary zielone stanowią
22% ogólnej powierzchni (średnia krajowa 28,4%). Najsilniej zalesiony jest powiat
wyszkowski (32,8%), szydłowiecki (32,7%) i ostrołęcki (30,7%). Najmniej zalesiony
jest powiat pruszkowski (11,3%).
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Największe kompleksy leśne to Puszcza Kampinoska, Puszcza Kurpiowska,
Puszcza Biała i Puszcza Kozienicka. Wzdłuż prawego brzegu Wisły, od Maciejowic
do Jeziora Zegrzyńskiego również ciągną się duże lasy. Dominuje drzewostan
iglasty, prawie wyłącznie sosnowy.
Poniżej przedstawiona została mapa fizyczna województwa.
Rys.2 Mapa fizyczna województwa mazowieckiego.

Obszary chronione
Powierzchnia obszarów chronionych w województwie mazowieckim stanowi
29,6% powierzchni województwa. Na terenie województwa mazowieckiego
znajdują się:


1 park narodowy – Kampinoski Park Narodowy



9 parków krajobrazowych



Bolimowski Park Krajobrazowy
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Brudzeński Park Krajobrazowy



Chojnowski Park Krajobrazowy



Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy



Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy



Kozienicki Park Krajobrazowy



Mazowiecki Park Krajobrazowy



Nadbużański Park Krajobrazowy



Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu



171 rezerwatów przyrody



62 obszary chronionego krajobrazu

Rysunek 3. Obszary chronione na terenie województwa mazowieckiego.

Turystyka
Województwo mazowieckie pod względem turystycznym nie należy
do najatrakcyjniejszych obszarów Polski. Walory przyrodnicze województwa mają
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znaczenie raczej regionalne. Jednym z głównych ośrodków turystycznowypoczynkowych jest Jezioro Zegrzyńskie. Znajdują się tam popularne kąpieliska,
miedzy innymi Nieporęt, Rynia, Zegrze, Serock. Nad Zalewem można uprawiać
sporty wodne. Dużym minusem jest znaczne zanieczyszczenie wody aczkolwiek
sytuacja w tym zakresie z roku na rok ulega zasadniczej poprawie.
Natomiast niewątpliwą pozytywną stroną tych obszarów jest infrastruktura
turystyczna taka jak baza noclegowa czy gastronomia, która na przestrzeni
ostatnich lat uległa zdecydowanej poprawie. Na obszarze wokół Zalewu
Zegrzyńskiego funkcjonuje szereg nowoczesnych ośrodków wypoczynkowo –
szkoleniowych takich jak chociażby Warszawianka w Jachrance.
Osoby lubiące wypoczywać nad jeziorami, chętnie udają się również na
Pojezierze Gostynińskie, które jest dość atrakcyjne, jeśli chodzi o ukształtowanie
powierzchni. Popularne jest jezioro Łąckie z kąpieliskiem Łąck oraz Jezioro
Zdworskie z kąpieliskami Koszelówka i Zdwórz. Obszar ten atrakcyjny jest również
z powodu dużej czystości akwenów wodnych oraz nieskażoną przyrod ą co jest
między innymi niskim nasyceniem przemysłu na tych obszarach.
Funkcje rekreacyjną pełni także Jezioro Włocławskie znajdujące się w części
w obszarze województwa mazowieckiego a w części już na terenie województwa
kujawsko – pomorskiego.
Dużą popularnością wśród turystów z Mazowsza cieszą się doliny rzek
Ś wider, Wkra, Liwiec i Pilica. Na osoby pragnące spokoju czekają tu wśród
sosnowych lasów miejscowości takie jak Pomiechówek, Szczypiorno, Gosławice,
Ś wider.
Mieszkańcy Warszawy chętnie wyruszają na jednodniowe lub dłuższe
wycieczki do Puszczy Kampinoskiej, gdzie oprócz wspaniałej przyrody i Parku
Narodowego czekają inne atrakcje. Narew i jej dopływy oferują miłośnikom
przyrody malownicze szlaki wodne. Popularnym miejscem wycieczek jest Żelazowa
Wola, gdzie znajduje się dworek, w którym urodził się Fryderyk Chopin.
Na terenie województwa mazowieckiego znajduj ą się również liczne miejsca
kultu religijnego. Najbardziej znanym pod tym względem jest Sanktuarium Maryjne
Niepokalanów. Miejsce to odwiedzane jest przez liczne pielgrzymki wiernych
zarówno z kraju jak i z zagranicy. Niepokalanów jest też żelaznym punktem
wycieczek autokarowych. Dosyć znanym punktem na turystycznej mapie
województwa jest ziemia łowicka.
Generalnie województwo mazowieckie jest dosy ć ważnym punktem
na turystycznej mapie kraju ale bardziej z punktu widzenia tzw. turystyki objazdowej
(znane miejsca historyczne, zespoły zabytkowe i miejsca kultu religijnego) aniżeli z
punktu widzenia turystyki wypoczynkowej.

Rolnictwo
Szczególną pozycję w gospodarce województwa mazowieckiego zajmuje
rolnictwo. Użytki rolne stanowią 70% powierzchni województwa i ponad 13% areału
krajowego, na wsi mieszka ponad 1/3 ludności regionu, a sektor cechuje relatywnie
niska produktywność (zaledwie 16% przeciętnej dla wszystkich sektorów),ale
większa od przeciętnej w kraju. Udział w wytwarzaniu szeregu surowców
(szczególnie owoców, mleka, jaj, ale także ziemniaków i warzyw) jest wyższy niż
w krajowym areale użytków rolnych. Korzystna jest zarysowująca się polaryzacja
struktury agrarnej. Około 57% powierzchni województwa zajmują użytki rolne
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w gospodarstwach rolnych. Przydatność produkcyjna gleb województwa jest niższa
od przeciętnej w kraju. Ś redni wskaźnik jakości rolniczej wynosi 59 pkt, zaś dla
Polski 66,6 pkt (w skali 100 pkt).
Strukturę użytków rolnych w województwie mazowieckim przedstawia wykres nr 1.

Największą część użytków rolnych w województwie mazowieckim stanowią
grunty orne ponad 70%. Struktura użytków rolnych województwa mazowieckiego
nie odbiega w zasadniczy sposób od struktury użytków rolnych w skali kraju, w
której również dominują grunty orne ( ponad 73%) i łąki ( ponad 12%).
1.1.2 Demografia
Województwo mazowieckie to region o największym potencjale
demograficznym, liczącym ponad 5 mln osób (13,5% ludności Polski). Procesy
demograficzne na Mazowszu w znacznym stopniu kształtowane są przez migracje,
gdyż występuje tu ujemny (blisko 3‰) przyrost naturalny, przy czym jego skala jest
najwyższa na obszarze metropolitalnym, charakteryzującym się jednocześnie
najwyższymi przyrostami ludności, zwłaszcza w wieku produkcyjnym.
Jednocześnie ogromna większość pozostałych obszarów notuje spadek
zaludnienia, szczególnie wyraźny w strefach peryferyjnych i dotkniętych
największym bezrobociem.
W strukturze mieszkańców województwa dominują kobiety, które stanowi ą
52,1 % ogółu ludności województwa. Gęstość zaludnienia na terenie województwa
mazowieckiego wynosi 146 osób na 1 kilometr kwadratowy a wi ęc sporo powy żej
średniej krajowej (122/km2) co oznacza stosunkowo gęste zaludnienie
województwa.
Województwo jest zurbanizowane w stopniu nieco wyższym od przeci ętnego
w Polsce (wskaźnik urbanizacji wynosi odpowiednio 64,7% i 61,6%),przy odmiennej
niż w kraju tendencji rosnącej, na którą składa się przyrost ludno ści w 37 miastach
(głównie w obszarze metropolitalnym) oraz ubytek w 48 (przeważnie w
podregionach peryferyjnych, w szczególności radomskim).
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W województwie mazowieckim pracuje ponad 2 mln osób, co – pomimo
spadku wskaźnika zatrudnienia – czyni je jednym z największych regionalnych
rynków pracy (16% pracujących w Polsce). Charakteryzuje się on równocześnie
dość nowoczesną strukturą, bowiem przeważają tu pracujący w usługach (ponad
60%, z tego prawie 3/4 w rynkowych). Jest to jednak głównie „zasługa” Warszawy,
gdyż na większości obszarów peryferyjnych dominują pracujący w rolnictwie.
Wielkość populacji województwa w połączeniu z dywersyfikacją rozwoju
gospodarczego powoduje, że zamieszkuje tu najwięcej bezrobotnych (co 8
bezrobotny w Polsce jest mieszkańcem Mazowsza).
1.1.3 Nauka i szkolnictwo wyższe
Na Mazowszu działają liczne ośrodki naukowo – badawcze i akademickie.
W większości są to wiodące ośrodki w skali kraju.
Jest to obszar występowania wielu uczelni wyższych. Ich największym skupiskiem
jest Warszawa, ale są również zlokalizowane w innych miastach województwa
(Płock, Pułtusk, Radom, Siedlce).
Wyższe uczelnie publiczne działające na terenie województwa mazowieckiego:
 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora


Akademia Obrony Narodowej



Akademia Pedagogiki Specjalnej



Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie



Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie



Politechnika Warszawska



Politechnika Radomska



Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego



Szkoła Główna Handlowa



Szkoła Główna Służby Pożarniczej



Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego



Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina



Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach



Uniwersytet Warszawski



Warszawski Uniwersytet Medyczny



Wojskowa Akademia Techniczna

Na ogólną liczbę studentów w Polsce wynoszącą 1 817 533, na województwo
mazowieckie przypada 323 240 studentów. Oznacza to, iż w województwie
mazowieckim studiuje blisko 1/5 wszystkich studentów w Polsce. Je śli za ś chodzi
o nauczycieli akademickich to ponad 17% wszystkich nauczycieli akademickich
zatrudnionych jest na uczelniach zlokalizowanych w województwie mazowieckim.
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1.1.4 Gospodarka
Według danych z systemu REGON w województwie mazowieckim na koniec
2010 roku funkcjonowało 681 012 podmiotów gospodarczych co stanowiło blisko
1/5 wszystkich podmiotów działających w Polsce. Jeśli chodzi o struktur ę
własnościową to 98% wszystkich podmiotów działających w województwie
mazowieckim należało do sektora prywatnego. Jest wynik lepszy aniżeli średnia
krajowa.
Strukturę branżową podmiotów działających na terenie województwa
mazowieckiego wg klasyfikacji REGON przedstawia wykres 2 natomiast
wg klasyfikacji PKD 2004 wykres 3.
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Widoczne różnice na obydwu wykresach wynikają z faktu innej klasyfikacji
podmiotów. Wykres 2 prezentuje klasyfikację zawężoną w której w kategorii Usługi
znajduje się również handel detaliczny i hurtowy. Najpowszechniejsz ą dotychczas
stosowaną klasyfikacją była klasyfikacja branż wg PKD 2004. Według tej
klasyfikacji na koniec 2009 roku w województwie mazowieckim najwi ęcej
podmiotów funkcjonował w handlu hurtowym i detalicznym, nast ępnie w obs łudze
nieruchomości, budownictwie, przetwórstwie przemysłowym i transporcie.
Struktura branżowa podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie
województwa mazowieckiego nie odbiega w zasadniczy sposób od struktury
branżowej podmiotów gospodarczych działających na terenie całego kraju.
1.1.5 Samorząd województwa mazowieckiego1
Mieszkańcy województwa tworzą z mocy prawa regionalną wspólnotę
samorządową. Województwo ma osobowość prawną. Ustrój województwa jako
jednostki samorządu terytorialnego określa statut województwa uchwalony
po uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów. Statut i jego zmiany podlegają
ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Mieszkańcy województwa podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu
powszechnym (w drodze wyborów i referendum) lub za pośrednictwem organów
samorządu województwa. Zasady i tryb przeprowadzania referendum określa
ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z dnia 20
października 2000 r. ze zm.).
Województwo wykonuje swoje zadania za pośrednictwem organów województwa:

1

Na podstawie www.mazovia.pl
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•

pochodzącym z wyborów Sejmikiem Województwa (organ stanowiący
i kontrolny) oraz

•

powoływanym przez Sejmik Zarządem Województwa (organ wykonawczy)
z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, jako jego przewodniczącym.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań
publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz
organów administracji rządowej.
Samorząd województwa:
1. wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na
własną odpowiedzialność, w szczególności w zakresie:
a. edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego,
b. promocji i ochrony zdrowia,
c. kultury i ochrony jej dóbr,
d. pomocy społecznej,
e. polityki prorodzinnej,
f. modernizacji terenów wiejskich,
g. zagospodarowania przestrzennego,
h. ochrony środowiska,
i. gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej,
j. a w szczególności wyposażenia
magazynów przeciwpowodziowych,

i

utrzymania

wojewódzkich

k. transportu zbiorowego i dróg publicznych,
l. kultury fizycznej i turystyki,
m. ochrony praw konsumentów,
n. obronności,
o. bezpieczeństwa publicznego,
p. przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.
2. dysponuje mieniem wojewódzkim,
3. prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu.
W celu wykonywania zadań województwo tworzy wojewódzkie samorządowe
jednostki organizacyjne oraz może zawierać umowy z innymi podmiotami
w szczególności z innymi województwami oraz jednostkami lokalnego samorządu
terytorialnego z obszaru województwa porozumienia w sprawie powierzenia
prowadzenia zadań publicznych. Porozumienia te podlegają ogłoszeniu
w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Ponadto samorząd województwa określa strategię
uwzględniającą w szczególności następujące cele:

rozwoju
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1. pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie
i rozwijanie tożsamości lokalnej,
2. pobudzanie aktywności gospodarczej,
3. podnoszenie poziomu
województwa,

konkurencyjności

i

innowacyjności

gospodarki

4. zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy
uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń,
5. kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.
Ponadto samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą
składa się:
1. tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy,
2. utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu
wojewódzkim,
3. pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych,
w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej,
4. wspieranie i prowadzenie
wykształcenia obywateli,

działań na

rzecz

podnoszenia

poziomu

5. racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska
naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
6. wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki,
popieranie postępu technologicznego oraz innowacji,
7. wspieranie rozwoju kultury oraz ochrona i racjonalne wykorzystywanie
dziedzictwa kulturowego,
8. promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa.
Strategia rozwoju województwa jest realizowana poprzez programy wojewódzkie.
Samorząd województwa może w związku z realizacją strategii rozwoju
województwa:
1. występować o wsparcie ze środków budżetu państwa na realizację zadań
zawartych w programach wojewódzkich,
2. zawierać kontrakt wojewódzki z Radą Ministrów na podstawie odrębnej
ustawy.
Samorząd województwa, przy formułowaniu strategii rozwoju województwa
i realizacji polityki jego rozwoju, współpracuje w szczególności z:
1. jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa
oraz z samorządem gospodarczym i zawodowym,
2. administracją rządową, szczególnie z wojewodą,
3. innymi województwami,
4. organizacjami pozarządowymi,
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5. szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi.
6. może również współpracować z organizacjami
i regionami innych państw, zwłaszcza sąsiednich.

międzynarodowymi

1.2 Powiat Piaseczyński
Powiat piaseczyński leży w centralnej części województwa mazowieckiego.
Od północy graniczy z Warszawą, od wschodu przez Wisłę z powiatem otwockim,
od południa z powiatem grójeckim, a od zachodu z powiatem pruszkowskim.
Powierzchnia powiatu wynosi 621 km 2, zaś liczba mieszkańców – ok.169 tys.
osób, co stanowi 2,8% ludności województwa mazowieckiego. Od kilku lat liczba
mieszkańców rośnie. Wiąże się to przede wszystkim ze znacznym napływem
nowych mieszkańców zarówno z Warszawy, jak i z innych miast i regionów kraju.
W powiecie lokalizowanych jest wiele nowych inwestycji. Gminy konsekwentnie
rozwijają infrastrukturę, która zwiększa poziom życia mieszkańców.
Powiat piaseczyński utworzony został z dniem 1 lipca 1952 r. jako jeden
z czterech powstałych po zniesieniu powiatu warszawskiego. W jego skład weszły
miasta: Piaseczno i Skolimów-Konstancin oraz gminy: Falenty, Jeziorna
i Lesznowola z dawnego powiatu warszawskiego. Włączono też Górę Kalwarię
z gminami: Czersk, Głosków, Jazgarzew, Kąty, Sobików i Wola Wągrodzka,
które należały dotąd do powiatu grójeckiego oraz gminę Mroków z powiatu
grodzisko-mazowieckiego (dawnego błońskiego). Powiat zlikwidowano w wyniku
reformy administracyjnej 31 maja 1975 r., a reaktywowano w dawnych granicach
bez gminy Raszyn z dniem 1 stycznia 1999 r.
1.2.1 Lokalizacja

Powiat piaseczyński położony jest w centralnej części województwa
mazowieckiego, na południowych obrzeżach Warszawy. Od północy graniczy
z powiatem warszawskim, od wschodu - z powiatem otwockim (przez Wisłę),
od południa - z powiatem grójeckim, od zachodu - z powiatem grodziskim
i pruszkowskim. W skład powiatu piaseczyńskiego wchodzą cztery gminy miejskowiejskie: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Piaseczno i Tarczyn oraz dwie gminy
wiejskie: Lesznowola i Prażmów. Powiat piaseczyński ma dogodne połączenia
drogowe i kolejowe, a bliskość portu lotniczego na Okęciu w Warszawie (ok. 15 km
od centrum Piaseczna) zapewnia połączenia lotnicze - zarówno krajowe, jak
i międzynarodowe. Przez obszar powiatu przebiegają dwie linie kolejowe
(Warszawa - Radom - Kraków ze stacjami w Piasecznie i Zalesiu Górnym i Łódź Pilawa) oraz drogi krajowe (nr 79 Warszawa- Piaseczno-Góra Kalwaria, nr 50
Grójec-Góra Kalwaria-Mińsk Mazowiecki). Powiat Piaseczyński, wg. stanu na 2012
rok, zamieszkuje 168 935 osób i pod względem liczby mieszkańców zajmuje on
czwarte miejsce wśród powiatów ziemskich w województwie mazowieckim.
Mieszkańcy powiatu stanowią 2,8% ludności województwa mazowieckiego (dla
porównania w 2000 r. - 2,1%, w 2003 r. – 2,7%).
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Rysunek 4. Mapa Miasta Powiatu Piaseczyńskiego.

Źródło: PRL Powiatu Piaseczyńskiego

1.2.2 Ś rodowisko przyrodnicze
Charakterystyka środowiska
Powiat piaseczyński leży w granicach dwóch mezoregionów: Równiny
Warszawskiej - w centrum i na zachodzie - oraz Doliny Ś rodkowej Wisły – na
wschodzie. Jedynie gmina Tarczyn
położona jest na skraju mezoregionu
Wysoczyzna Rawska, opadającego łagodnym skłonem w kierunku Równiny
Warszawskiej.
Zajmująca przeważającą część powiatu Równina Warszawska to silnie
przekształcona powierzchnia akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej, mająca
charakter starej równiny erozyjno-denudacyjnej. Budują ją przede wszystkim
różnorodne osady piaszczyste i pyłowe, a także występujące na ogół płatami gliny
zwałowe. Dość monotonną powierzchnię równiny rozcina stosunkowo szeroka
dolina Jeziorki oraz kilka mniejszych dolin jej dopływów.
Powiat piaseczyński dysponuje wieloma walorami środowiska naturalnego,
których utrzymanie jest niezwykle istotne, ponieważ stanowią razem z kompleksami
zabytkowymi najważniejszą atrakcję przyciągającą osoby zainteresowane rekreacją
jak również osiedlaniem się na terenie powiatu. Do walorów tych zaliczymy:
1. Chojnowski Park Krajobrazowy i jego otulina
Park został utworzony w 1993 roku. Jego łączna powierzchnia wynosi
67,96km2 a powierzchnia otuliny wynosi 47,27km 2. Lasy Chojnowskiego Parku
Krajobrazowego położone są na południe od lewobrzeżnej strony Warszawy,
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na terenie pięciu gmin: Konstancin - Jeziorna, Piaseczno, Prażmów, Góra Kalwaria
i Tarczyn.
2. Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu
Układ powiązanych przestrzennie terenów w województwie mazowieckim
(pierwotnie w województwie stołecznym warszawskim), wyróżniających się
krajobrazowo, o zróżnicowanych ekosystemach, cennych ze względu na możliwość
zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką i wypoczynkiem,
lub stanowiących istniejące albo odtwarzane korytarze ekologiczne. Wiąże on te
tereny z krajowym systemem obszarów chronionych.
W skład obszaru wchodzą m.in.:
- Lasy Chotomowskie,
-

Lasy Legionowskie,

-

lasy okolic Zegrza i Rembertowa, Zielonki, Strugi i Nieporętu,

-

Lasy Otwockie,

-

Lasy Celestynowskie (należące do Mazowieckiego Parku Krajobrazowego),

-

Lasy Chojnowskie (należące do Chojnowskiego Parku Krajobrazowego),

-

Lasy Sękocińskie,

-

Lasy Nadarzyńskie,

-

Lasy Młochowskie,

-

Puszcza Kampinoska,

-

Skarpa warszawska.

Obszar międzywala Wisły, ze względu na jego wyjątkowe walory przyrodnicze,
został włączony do sieci Natura 2000.
Zdjęcie 1. Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu /Wisła gm. Góra Kalwaria/.

3. Rezerwaty przyrody
Na terenie powiatu piaseczyńskiego znajduje się 14 rezerwatów przyrody.
Są to:
- Wyspy Zawadowskie,
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-

Wyspy Ś widerskie,

-

Łachy Brzeskie,

-

Uroczysko Stephana,

-

Obory,

-

Łęgi Oborskie,

-

Łyczyńskie Olszyny,

-

Chojnów,

-

Pilawski Grąd,

-

Las Pęcherski,

-

Łoś,

-

Skarpa Oborska,

-

Skarpa Jeziorki,

-

Biele Chojnowskie.

4. Pomniki przyrody
Na terenie powiatu znajdują się 164 pomniki przyrody w tym:
- 160 pomników przyrody ożywionej,
-

4 pomniki przyrody nie ożywionej.

Najwięcej pomników znajduje się na terenie dwóch gmin – Piaseczno i KonstancinJeziorna (łącznie ponad 100 obiektów chroniących blisko 340 drzew), a najmniej –
w gminie Lesznowola (tylko 12 obiektów chroniących 20 drzew).
Wśród pomników przyrody wyróżniają się zabytkowe aleje i grupy drzew
w Gołkowie-Kamionce (ponad 100 świerków pospolitych i brzóz brodawkowatych
przy ul. Ś wierkowej), w Bielawie (blisko 50 lip drobnolistnych i kasztanowców
białych) oraz w Głoskowie (ponad 30 klonów srebrzystych). Osobliwością
przyrodniczą interesującego nas obszaru, chronioną także jako pomnik przyrody,
jest Jezioro Czerskie, leżące u podnóża skarpy wiślanej, w sąsiedztwie ruin zamku
książąt mazowieckich. Wymienione obszary o wysokich walorach przyrodniczych
zajmują łącznie około 54% powierzchni powiatu, to jest blisko dwukrotnie więcej niż
średnia dla województwa mazowieckiego.
Turystyka
Powiat piaseczyński podobnie jak województwo mazowieckie pod względem
turystycznym nie należy do najatrakcyjniejszych obszarów Polski. Można nawet
zaryzykować tezę, iż pod tym względem znacznie odbiega od reszty województwa
w szczególności od jej północnej i zachodniej części. Co prawda na terenie powiatu
znajdują się obszary chronione zarówno w postaci parków krajobrazowych jak
i rezerwatów turystycznych ale nie są to tereny, które mogłyby by ć z powodzeniem
wykorzystywane dla masowej turystyki wypoczynkowej.
Główny turystyczny potencjał powiatu skupiony jest tak naprawdę na terenie dwóch
gmin – gminy Góra Kalwaria i gminy Konstancin Jeziorna. Jednakże możemy tu
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mówić wyłącznie o turystyce weekendowej. A więc nie jest to rodzaj turystyki na
którym można by opierać rozwój gospodarczy powiatu jak i poszczególnych gmin.
Możliwym kierunkiem wykorzystywania istniejące jednakże potencjału przyrodniczo
– krajoznawczego powiatu jest rozwój turystyki biznesowej.
Oczywiście aby rozwijać taką formę turystyki niezbędna jest odpowiednia
infrastruktura w postaci obiektów szkoleniowo-konferencyjnych.
Na dzień dzisiejszy stan infrastruktury hotelowej na terenie powiatu jest
dosyć kiepski. Jeśli chodzi o obiekty podlegające kategoryzacji a wi ęc hotele,
pensjonaty, motele to na koniec 2010 roku na terenie powiatu takich obiektów by ło
5 przy 174 obiektach w całym województwie mazowieckim. Natomiast dodaj ąc do
tego obiekty typu hotelowego ale nieskategoryzowane to łącznie wszystkich
obiektów
hotelowych,
moteli
i
pensjonatów
(skategoryzowanych
i
nieskategoryzowanych) na koniec 2010 roku było 9 przy 251 w całym
województwie mazowieckim.
Dodatkowo na terenie powiatu istnieje 5 tzw. innych obiektów turystycznego
zakwaterowania przy 154 dla całego województwa mazowieckiego.
Rolnictwo
Szczególną pozycję w gospodarce powiatu piaseczyńskiego zajmuje
rolnictwo. Użytki rolne stanowią 63% powierzchni powiatu przy czym jest to i tak
wielkość mniejsza niż dla całego województwa (70%), co wynika z faktu wi ększej
jego urbanizacji w stosunku do pozostałych powiatów województwa
mazowieckiego.
Jeśli chodzi o samo rolnictwo to w strukturze użytków rolnych na terenie powiatu
dominują grunty orne, w dalszej kolejności znajduj ą si ę sady i pastwiska.
Strukturę użytków rolnych w powiecie piaseczyńskim przedstawia wykres 4.

Rolnictwo w powiecie piaseczyńskim w ostatnich latach ulegało głębokim
przemianom w kierunku wysokospecjalistycznych gospodarstw. Dotyczy to
zarówno upraw rolnych, hodowli jak i sadownictwa.
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1.2.3 Demografia
Według danych GUS z 2012 roku powiat piaseczy ński zamieszkuje 168 935
osób, w tym 88 203 kobiet. Z danych tych wynika, że struktura powiatu jest podobna
jak w całym województwie mazowieckim (kobiety na 100 mężczyzn: 109 wobec
średniej w województwie wynoszącej 109). 46,6% ludności mieszka w miastach,
natomiast tereny wiejskie zamieszkuje 53,4% ludności powiatu. Wskaźnik gęstości
zaludnienia w powiecie Piaseczyńskim wynosi 272 osób na 1 km. Udział ludności
według ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem przedstawia się
następująco:
•
•
•

wiek przedprodukcyjny: 20,7% (33 411 osoby);
wiek produkcyjny: 64,7% (104 252 osoby);
wiek poprodukcyjny: 14,6% (23 497 osób).

Wskaźniki modułu powiatowego:
• urodzenia na 1000 ludności: 12 (1928 urodzenia);
• zgony na 1000 ludności: 7,7 (1240 zgonów);
• przyrost naturalny: 1,6.
W świetle powyższego, należy stwierdzić, iż powiat piaseczy ński charakteryzuje
się stosunkowo dobrymi danymi demograficznym zarówno w odniesieniu do
województwa mazowieckiego jak i danych ogólnokrajowych. Na uwag ę zasługuje
wyższy przyrost naturalny od średniej wojewódzkiej oraz fakt iż ponad 85%
ludności jest w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Mamy wi ęc do czynienia
ze stosunkowo młodym społeczeństwem.
Jeśli chodzi o kwestie związane z zatrudnieniem ludno ści - osób pracuj ących
na terenie powiatu jest 36 235, a stopa bezrobocia wynosi 7,4%. Jest to lepszy
wynik zarówno w porównaniu do stopy bezrobocia dla województwa
mazowieckiego jak i całego kraju. Osoby pozostaj ące bez pracy dosy ć szybko
znajdują nowe zatrudnienie o czym świadczy fakt, iż zaledwie 18,5% wszystkich
bezrobotnych pozostaje w tym stanie dłużej niż rok. Na pewno na stosunkowo
dobre wskaźniki w zakresie bezrobocia ma bliskość aglomeracji warszawskiej
w której stopa bezrobocia należy do najniższych w kraju i absorbuje pracowników
z ościennych powiatów w tym z powiatu piaseczyńskiego.
1.2.4 Edukacja i nauka
Poziom wykształcenia mieszkańców powiatu piaseczyńskiego zależy
głównie od wielkości miejscowości. Im większa miejscowość tym więcej osób z
wykształceniem co najmniej średnim i wyższym. Jest to naturalna sytuacja
charakterystyczna dla obszaru całej Polski. Największa grupa ludności o niskim
poziomie wykształcenia mieszka na głownie na terenach wiejskich, co ma zwi ązek
z migracją osób wykształconych do większych ośrodków miejskich.
Sieć szkół i placówek oświatowych powiatu piaseczyńskiego jest dobrze
rozwinięta a uczniowie kończący gimnazja mogą kontynuować edukację w
szkołach średnich położonych na terenie powiatu. Spora cz ęść wybiera jednak
szkoły w Warszawie. Na terenie powiatu działają również specjalistyczne placówki
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oświatowe, zapewniające naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz
młodzieży sprawiającej problemy wychowawcze.
Rodzaje szkół i liczbę uczniów w poszczególnych typach szkół na terenie
powiatu piaseczyńskiego przedstawia tabela1. Natomiast struktur ę absolwentów
szkół ponadgimnazjalnych przedstawia wykres 5.
Tabela 1. Struktura szkół i uczniów w powiecie piaseczyńskim.

Placówki
Szkoły podstawowe
Szkoły podstawowe specjalne
Gimnazja
Gimnazja specjalne
Szkoły ponadgimnazjalne

Liczba szkół
42
4
30
5
25

Liczba uczniów
10190
80
4991
158
3235

1.2.5 Gospodarka
Na terenie powiatu piaseczyńskiego ma siedzibę 22109 podmiotów
gospodarki narodowej zarejestrowanych w systemie REGON, co stanowi niewiele
ponad 3% wszystkich podmiotów gospodarczych w województwie mazowieckim.
Jeśli chodzi o strukturę własnościową to 99% wszystkich podmiotów działających
w powiecie piaseczyńs należy do sektora prywatnego. Jest wynik lepszy aniżeli
średnia krajowa jak wynik dla całego województwa mazowieckiego.
Strukturę branżową podmiotów działających na terenie powiatu piaseczyńskiego
wg klasyfikacji PKD 2004 przedstawia wykres 6.

Załącznik do Uchwały Nr L/544/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18.12.2013 roku

24

STRATEGIA ROZWOJU GMINY GÓRA KALWARIA NA LATA 2013-2020

Struktura funkcjonujących podmiotów gospodarczych wg systemu PKD w powiecie
piaseczyński nie odbiega w zasadniczy sposób od struktury dla województwa
mazowieckiego. Dominują w niej handel i usługi, przetwórstwo przemysłowe oraz
budownictwo.
1.2.6 Samorząd powiatowy
Powiat definiuje się jako lokalną wspólnotę samorządową oraz odpowiednie
terytorium. Jest to obszar możliwie jednorodny pod względem układu osadniczego
i przestrzennego oraz ze względu na więzi społeczne i gospodarcze.
Organy powiatu to:
1. Rada powiatu,
2. Zarząd powiatu,
Powiat cechuje odrębna osobowość prawna, oddzielność od państwa.
Jest to jednostka administracyjna świadcząca usługi publiczne samodzielnie,
to znaczy za własne pieniądze i we własnym imieniu oraz na własną
odpowiedzialność. Samorząd powiatowy jest rozumiany jednocześnie jako
jednostka w samorządzie terytorialnym, oraz jako jednostka w zasadniczym
podziale terytorialnym. Organem uchwałodawczym i kontrolnym w powiecie jest
rada powiatu. Do wyłącznej własności rady powiat należą sprawy:
•

organizacyjne,

•

planistyczne,

•

finansowo – majątkowe,

•

osobowe,

•

kontrolne

•

inne

Główne zadanie powiatu dotyczą :
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•

infrastruktury technicznej,

•

infrastruktury społecznej,

•

porządku i bezpieczeństwa publicznego,

•

ładu przestrzennego i ekologicznego.

Są to zadania zmierzające do zaspokojenia zbiorowych potrzeb lokalnej
społeczności. Powiat w wykonywaniu poszczególnych zadań na własnym terenie
jest suwerenny. Podlega jednak przepisom ustaw, które ściśle określają jego
uprawnienia w tym zakresie i może być ograniczony wyłącznie przepisami tych
właśnie ustaw.

1.3 Gmina Góra Kalwaria
Tabela 2. Gmina Góra Kalwaria w liczbach na tle województwa i powiatu (2010)
województwo
Dane dla 2010 roku

Powierzchnia w km2

powiat

gmina

w liczbach bezwzględnych/procent

Województwo =
100%

Powiat
= 100%

36529

621

145

0,40

23,35

Ludność

5242911

161160

25017

0,48

15,52

w tym kobiety

2735226

84139

12947

0,47

15,39

Przedprodukcyjnym

973794

33411

4914

0,50

14,71

Produkcyjnym

3334386

104252

16193

0,49

15,53

Poprodukcyjnym

934731

23497

3910

0,42

16,64

Ludność w wieku 15 lat i mniej

795719

27850

3983

0,50

14,30

Ludność w wieku 15 lat i więcej

3512461

109813

17124

0,49

15,59

Ludność w wieku 65 lat i więcej

934731

23497

3910

0,42

16,64

urodzenia żywe

60756

2065

289

0,48

14,00

Zgony

53389

1268

279

0,52

22,00

przyrost naturalny

7367

797

10

0,14

1,25

ogółem

70897

5331

429

0,61

8,05

w ruchu
wewnętrznym

69615

5264

426

0,61

8,09

zagranica

1282

67

3

0,23

4,48

57520

2360

242

0,42

10,25

Ludność w wieku

Ruch naturalny
ludności
Migracje na pobyt
stały gminne

Zameldowania

Wymeldowania
Ogółem
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w ruchu
wewnętrznym

56928

2356

239

0,42

10,14

592

4

3

0,51

75,00

Zameldowania

56509

4434

-

-

-

Wymeldowania

43822

1526

-

-

-

Zameldowania

22178

-

-

-

-

Wymeldowania

9491

-

-

-

-

Pracujący

1430064

36613

4251

0,30

11,61

w tym kobiety

732668

18066

2114

0,29

11,70

Bezrobotni

238341

5047

1058

0,44

20,96

9,7

7,4

-

-

-

zagranica

Migracje na pobyt
stały między
powiatowe

Migracje
międzywojewódzkie

Stopa bezrobocia

1.3.1 Informacje ogólne
Rys historyczny miasta i gminy Góra Kalwaria
Pierwsza wzmianka o gminie Góra Kalwaria, pochodzi z dokumentu biskupa
Boguchwała z 1252 r. Jako miasto Góra zaistniała za sprawą biskupa
poznańskiego Stefana Wierzbowskiego. W 1666 r. zakupił on zniszczoną w czasie
potopu szwedzkiego wieś od braci Górskich. Kierując się duchem czasu, zmianami
w Kościele doby potrydenckiej, postanowił uczynić z Góry sanktuarium męki Jezusa
Chrystusa. Miał już przykłady, na których mógł się wzorować; w I pol. XVII w.
powstały pierwsze założenia kalwaryjskie w Kalwarii Zebrzydowskiej
i w Wejherowie. W 1670 r. król Michał Korybut Wiśniowiecki nadał Górze prawa
miejskie, określił nazwę miejscowości oraz herb zgodny z sugestiami biskupa. Herb
nawiązywał do cudownego ukazania się nad wzgórzem kalwaryjskim krzyża w
otoczeniu wstającego słońca i księżyca. Miejscowość miała nosić nazwę Nowa
Jerozolima, a herb - przypominać Mękę Pańską. 1 stycznia 1672 r. biskup nadał
przywilej miastu. Zawarł w nim swoją koncepcję miasta, które miało być
rozbudowywane na planie krzyża. Jego podstawę miało stanowić specjalnie
usypane wzgórze Kalwaria. Od 1815 r. Góra wchodziła formalnie w skład
uzależnionego od Rosji Królestwa Polskiego. Proces likwidacji zakonów został
przyspieszony. Fakt stacjonowania na terenie miasta oddziałów rosyjskich wpłynął
zapewne na wybudowanie w koszarach, na miejscu zakonu dominikanów,
prawosławnej cerkwi. Zmarłych żołnierzy i oficerów rosyjskich chowano na
miejscowym cmentarzu, na którym zachowały się nieliczne dziś nagrobki. Również
ludność żydowska od początków XIX w. zorganizowała swój cmentarz w pobliżu
wzgórza kalwaryjskiego.
W połowie 1944 r. mieszkańcy Góry, miasta położonego w strefie
przyfrontowej zostali niemal całkowicie wysiedleni do okolicznych miejscowości. Po
wycofaniu wojsk niemieckich 16 stycznia 1945 r., władzę objął Komendant Wojenny
Miasta Góry Kalwarii kapitan Bermas. Oficjalnie funkcję burmistrza sprawował p.
Stefan Kabala. Po wyzwoleniu Góra szybko zaczęła dźwigać się ze zniszczeń
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wojennych. Wybudowano nowe zakłady przemysłowe, osiedla mieszkaniowe,
szkoły.
Położenie geograficzne gminy i jej charakterystyka
Położenie gminy
Gmina Góra Kalwaria leży na pograniczu Równiny Warszawskiej i doliny
środkowej Wisły, w centralnej części województwa mazowieckiego. Od granic
Warszawy dzieli ją ok. 20 km (35 km od centrum). Odległość z miasta Góra
Kalwaria do stolicy powiatu w Piasecznie wynosi ok. 15 km. Sąsiaduje z gminami:
- od północy - Konstancinem-Jeziorną i Piasecznem
- od wschodu - Karczewem (przez Wisłę)
- od południa - Chynowem i Warką
- od zachodu - Prażmowem.
Największym atutem gminy jest jej położenie. Niedaleko Warszawy, na
skrzyżowaniu szlaków (drogowych i kolejowych) wschód – zachód i północ –
południe. Rolniczy charakter południowej części (malowniczy kompleks sadów
i lasów) kontrastuje z przemysłową północą. Pośrodku leży Góra Kalwaria – główny
ośrodek mieszkaniowy, przemysłowy i administracyjny gminy. Strefa północna
(rejon wsi Baniocha) to tereny przeznaczone głównie pod działalność usługową, np.
hale magazynowe i hurtownie oraz przemysł nieuciążliwy dla środowiska.
Nie wyklucza się jednak budownictwa mieszkaniowego – szczególnie na
zachodzie strefy. Istnieją tu również sprzyjające warunki dla przemysłu
przetwórczego. Zagłębie owocowo – sadownicze (największe w Europie) zapewnia
stabilne dostawy surowca. Gmina posiada wiele walorów krajoznawczych i
przyrodniczych, z których najważniejsze to malownicze położenie na skarpie
wiślanej z widokiem na pradolinę Wisły, historyczne zespoły urbanistyczno –
budowlane w mieście Góra Kalwaria i Czersku. Poniżej przedstawiona jest
poglądowa mapa fizyczna obszaru obejmującego gmin ę Góra Kalwaria.
Rysunek 5 Mapa fizyczna obszaru obejmującego gminę Góra Kalwaria.
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Rzeźba terenu
W ujęciu regionalnym teren gminy Góra Kalwaria stanowi południow ą cz ęść
Kotliny Warszawskiej. W obrębie Kotliny Warszawskiej występują dwie duże
jednostki morfologiczne, które w terenie odgraniczaj ą si ę wyraźną kraw ędzi ą skarpą wiślaną. Są to:
1) dolina Wisły,
2) wysoczyzna morenowa (lodowcowa).
Wysoczyznę morenową tworzy prawie płaska powierzchnia. Jest ona wyniesiona
na wysokość ok. 117 m n.p.m. i opada w kierunku wschodnim ku Wi śle.
W obrębie wysoczyzny wyróżnić można ponadto:
a) wzgórza moren czołowych,
b) równinę jeziorną,
c) formy dolinne.
Dolina Wisły. W obrębie tej jednostki morfologicznej można wyznaczyć:
a) wyższy taras nad zalewowy,
b) niższy taras nad zalewowy,
c) wyższy taras zalewowy,
d) niższy taras zalewowy.
Taras nad zalewowy (wyższy i niższy) na analizowanym terenie ma
szerokość ok. 750 m i leży on na wysokości ok. 92-95 m n.p.m., wznosi si ę on ok.
7,5 m ponad poziom wód w Wiśle. Na jego powierzchni do ść powszechnie
występują wydmy.
Taras zalewowy wyższy na analizowanym terenie leży na wysoko ści ok. 90-94 m
n.p.m., tj. ok. 1,5-2,5 m ponad zwierciadło wody w Wi śle ( średnie), jego szeroko ść
dochodzi do 2,3 km. Cechuje się prawie równą powierzchnią, któr ą urozmaicaj ą
liczne starorzecza, które głównie spotykamy u podnóża wysoczyzny (tj. u podłoża
skarpy wiślanej).
Taras zalewowy niższy leży na wysokości 88-90 m n.p.m., wznosi si ę ok. 0,5-2,5 m
nad średni poziom Wisły. Na terenie Góry Kalwaria jego szeroko ść maksymalnie
wynosi 1 km.
Budowa geologiczna
Budowa geologiczna gminy Góra Kalwaria w pełni koresponduje z wcze śniej
opisanymi warunkami geomorfologicznymi tj. poszczególnym jednostkom
geomorfologicznym odpowiadają odpowiednie wydzielenia geologiczne. I tak w
jednostkach
dolinnych
występują
najmłodsze
osady
holoceńskie.
W dolinie Wisły najbliżej nurtu rzeki są to: piaski i mady nasypów mielizn, k ęp
i niższego tarasu zalewowego, następnie mady oraz piaski i namuły piaszczyste
den dolinnych i innych obniżeń terenu. W dolinie Czarnej i innych cieków dominuj ą
plejstoceńskie piaski rzeczne, mniejsze powierzchnie wzdłuż nurtu cieków zajmuj ą
natomiast holoceńskie piaski rzeczne. Formom dolinnym rozcinaj ących wysoczyznę
lodowcową towarzyszą duże powierzchnie piasków eolicznych, które niekiedy
tworzą wały i wydmy paraboliczne. Tak jest w dolinie Czarnej, Cedronu i Ma łej.
Cedron i Mała wykorzystują ukształtowane jeszcze w plejstocenie stary przepływ
wód wodno-lodowcowych NW-NE, na linii Baniocha – Czersk
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Największe powierzchnie w obrębie tej jednostki zajmuj ą plejstoceńskie piaski
rzeczne i piaski, mułki jeziorne i rzeczne, mniejsze powierzchnie zajmuj ą piaski
eoliczne. Najmniejsze powierzchnie zajmuj ą iły warwowe, których po łożenie
najczęściej nawiązuje do przebiegu głównych jednostek morfologicznych.
Tylko sporadycznie tworzą izolowane powierzchnie (np. okolice Sobikowa).
Najwyżej położone tereny – stanowiące elementy wysoczyzny lodowcowej
zbudowane są z glin zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego stadiału
mazowiecko-podlaskiego, pod którymi zalegają iły warwowe stadiału najstarszego.
W układzie pionowym rozkład warstw geologicznych przedstawia się następująco.
Utwory trzeciorzędowe na analizowanym terenie występują na zmiennej
głębokości,
ponieważ
powierzchnia
trzeciorzędu
została
ostatecznie
przekształcona w wyniku przemieszczania się lądolodu. Przekroje geologiczne
wykonane
w ramach opracowywania Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski, arkusz Góra
Kalwaria dokumentują występowanie iłów, mułków i piasków neogeńskich na
terenie Góry Kalwarii na głębokości ok. 90 m p.p.t., natomiast w rejonie Czerska na
głębokości ok. 30 m p.p.t. Zagłębienia w utworach neogeńskich są wypełnione
plejstoceńskimi piaskami i żwirami, na których miejscami zalegają rezidua
piaszczysto-żwirowe. Na nich leżą zgodnie wodnolodowcowe, dolne piaski ze
żwirami a następnie piaski wodnolodowcowe górne. Na nich, w części północnej
gminy leży różnej miąższości pakiet iłów warwowych (dolnych), w części
południowej
glin
zwałowych
z
najstarszego
stadiału
zlodowacenia
środkowopolskiego i dopiero na pakiecie tych glin, dolne iły warwowe
Na iłach warwowych na całym analizowanym terenie zalega pakiet glin zwałowych
stadiału mazowiecko-podlaskiego. Miejscami tworzy on wychodnie na powierzchnie
terenu tak jak w rejonie Moczydłowa, czy Podosowy, a miejscami jest wyerodowany
i przykryty osadami organicznymi – torfami oraz piaskami i mułkami jeziornymi i
rzecznymi pochodzącymi ze zlodowacenia bałtyckiego.
Na osadach ze zlodowacenia bałtyckiego oraz na glinach zwałowych
zlodowacenia środkowopolskiego zalegają przedholoceńskie piaski eoliczne,
aluwia piaszczyste i inne a także holoceńskie osady – mady, piaski rzeczne, torfy
oraz piaski i namuły den dolinnych.
Stosunki wodne
Cała powierzchnia Gminy Góra Kalwaria znajduje się w dolinie rzeki Wis ły,
której długość odcinka na terenie gminy wynosi 21 km. Do najwi ększych cieków
płynących przez teren gminy oprócz tego należą: rzeka Cedron, rzeka Czarna,
rzeka Mała.
Na terenie gminy Góra Kalwaria znajduje się końcowy, dolny odcinek
Czarnej. Czarna wpływa na teren gminy Góra Kalwaria ok. 750 m na południe
od miejscowości Julianów, płynie wzdłuż drogi przebiegającej przez
tę miejscowość w kierunku północnym. Źródła Cedronu jak i jego ujście znajduje
się na terenie gminy. Jego źródliska znajdują się pomiędzy Kolonią Sobików
a Krzymowem w centralnej części analizowanego obszaru. Cedron płynie
początkowo w kierunku południowo-wschodnim, przepływa pod drogą krajową
nr 50, płynie dalej w tym kierunku, aż do okolic Linina, gdzie przepływając pod
drogą krajową nr 79 wpływa do doliny Wisły, zmieniając kierunek początkowo na
północno-wschodni, a od Czerska na północny. Płynie dalej wzdłuż skarpy Wiślanej
i na wysokości Góry Kalwarii zasila Wisłę. Źródła Małej znajdują się w centralnej
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części terenu pomiędzy Krzakami Czaplinkowskimi a Sobikowem, płynie przez
miejscowości Ługówka i Sierzchów w kierunku północno-zachodnim, na północ
od Kątów opuszcza teren gminy Góra Kalwaria.
Tabela 3. Długość naturalnych cieków na terenie gminy Góra Kalwaria.

LP

Nazwa cieku

Km biegu

1
2
3
4
5
6
7

Cedron
Czarna-Cedron
Czarna
Czarna moder.
Mała
Kanał Brzeski
Kanał Przerzutowy

3,70-10,00
0,00-3,70
4,64-18,78
4,36-7,97
7,44-18,80
3,6-9,14
11,53-13,76

Długość w granicach
gminy /km/
6,30
3,70
14,14
3,61
11,36
4,15
2,23

Na terenie gminy Góra Kalwaria istnieją i funkcjonuj ą sieci rowów melioracyjnych:
•
szczegółowe – będące pod opieką Spółki Wodnej Góra Kalwaria i
indywidualnych właścicieli gruntów,
podstawowe – będące pod opieką Wojewódzkiego Zarz ądu Melioracji i
Urządzeń Wodnych w Warszawie, Inspektorat w Piasecznie.

•

Tabela 4. Sieć rowów melioracyjnych w gminie Góra Kalwaria.

LP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Obręb
Łubna
Szymanów
Baniocha
Tomice
Mikówiec
Wólka Załęska
Kąty
Góra Kalwaria
Moczydłów
Brześce
Ługówka, Sierzchów
Czersk
Podgóra
Coniew
Czaplin
Czaplinek
Aleksandrów
Dębówka
Karolina
Królewski Las
Cendrowice
Czarny Las
Dobiesz
Julianów
Krzaki Czaplinowskie
Obręb
Sobików
Solec
Pęcław
Tomice
RAZEM

Rowy melioracji szczegółowych
11 202
2 790
6 351
3 651
2 725
507
9 248
3 490
640
3 348
4 648
4 525
905
3 017
399
4 864
752
4 694
716
2 008
501
3 675
1 440
1 772
4 024
8 542
1 950
25 285
3 260
3 000
120 254

Na terenie gminy występują takie cieki jak jeziora (Jezioro Czerskie) natomiast nie
występują sztuczne zbiorniki wodne.
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Powierzchnia i użytkowanie gruntów
Powierzchnia gminy Góra Kalwaria wynosi 14 500 ha. Gmina Góra Kalwaria
jest gminą miejsko-wiejską a więc w jej skład oprócz terenów miejskich wchodz ą
również jednostki osadnicze o charakterze wiejskim.
Użytkowanie gruntów na terenie gminy Góra Kalwaria jednoznacznie
wskazuje na jej rolniczo-przemysłowy charakter. Ponad 61% powierzchni gminy
stanowią użytki rolne. Stąd też na terenie gminy w najwi ększym stopniu rozwini ęte
jest rolnictwo – głównie sadownictwo. Przemysł skoncentrowany jest tak naprawd ę
jedynie wokół miasta Góra Kalwaria i miejscowości Baniocha. Stosunkowo duży
odsetek powierzchni gminy stanowią lasy – 19%. Jednakże gmina nie odgrywa
jakiejś zasadniczej roli na turystycznej mapie Polski. Powierzchnia gminy stanowi
prawie 30% powierzchni powiatu piaseczyńskiego i należy do jednej z wi ększych z
sześciu gmin wchodzących w skład powiatu.
Tabela 5 Struktura użytkowania gruntów w gminie Góra Kalwaria w ha.

Użytki rolne

Ogólna
powierzchnia
gruntów

Ogółem

Grunty
orne

Sady

Łąki
trwałe

Pastwiska
trwałe

14500

8771

4314

2785

760

912

Lasy
i grunty
leśne

Pozostałe grunty

2968

2761

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Podstawowe dane demograficzne
Gminę Góra Kalwaria zamieszkiwało, wg danych statystycznych na
31.12.2010 r., 25017 osób, co stanowi ło prawie 16% ludności powiatu
piaseczyńskiego (161 160) i prawie 0,5% ludności województwa mazowieckiego (5
242 911). Wskaźnik gęstości zaludnienia jak na gminę miejsko – wiejską
z przeważającymi terenami rolniczymi jest stosunkowo duża i wynosi 173
osoby/km2. Była on mniejsza co prawda od średniej powiatowej – 260 osoby/km 2
ale większa od średniej wojewódzkiej – 146 osób/km2.
Wśród gmin powiatu piaseczyńskiego, gmina Góra Kalwaria zajmuje 2 lokatę pod
względem liczby ludności (na 6 gmin). Największą miejscowością gminy jest
oczywiście Góra Kalwaria (11 428 mieszkańców – ponad 40% wszystkich
mieszkańców gminy) i jest ona trzecim co do wielkości miastem powiatu
piaseczyńskiego po Piasecznie i Konstancinie – Jeziornej.
1.3.2 Ś rodowisko przyrodnicze gminy
Gmina Góra Kalwaria leży na obszarze Niziny Ś rodkowo - Mazowieckiej, na
której strukturę składają się dwa mezoregiony:
•

Dolina Ś rodkowej Wisły obejmująca odcinek od Warszawy do Puław.
Do tego mezoregionu zaliczamy wydmowy taras piaszczysty oraz niższy
łąkowy taras zalewowy. W okolicach Czerska posiada szerokość ok. 10 km
i tworzą ją szerokie tarasy rzeki Wisły zbudowane z mad (iły i piaski) oraz

•

Równina Warszawska: ciągnie się od Warszawy po dolinę Pilicy, po lewej
stronie Doliny Ś rodkowej Wisły. Jest to zdenudowana powierzchnia
akumulacji lodowcowej. Intensywnie wykorzystywana rolniczo z wysokim
udziałem warzywnictwa, sadownictwa i uprawy kwiatów.
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Gmina Góra Kalwaria dysponuje wieloma walorami środowiska naturalnego,
których utrzymanie jest niezwykle istotne, ponieważ stanowią razem z kompleksami
zabytkowymi najważniejszą atrakcję przyciągającą osoby zainteresowane rekreacją
jak również osiedlaniem się na terenie gminy.
Do walorów tych zaliczymy:
• Chojnowski Park Krajobrazowy i jego otulinę - wymagające zachowania na
terenie gminy przepisów obowiązujących w Parku, konieczności
zapewnienia możliwości swobodnego poruszania się po jego terenie, oraz
uzgadnianie wszelkich dotyczących parku działań z Wojewódzkim
Konserwatorem Przyrody.
• Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu
• Rezerwat Łachy Brzeskie- jest to jedyny rezerwat przyrody na terenie gminy
Góra Kalwaria, ochroną objęto wyspy, łachy piaszczyste, wody płynące
Wisły o łącznej powierzchni 476,31 ha.
• Malownicze położenie na skarpie wiślanej z widokiem na pradolinę Wisły – w
obszarze, której ustalone jest ograniczenie zabudowy do niezbędnej
zabudowy siedliskowej oraz zachowanie wglądu ze skarpy w dolinę Wisły.
• Pomniki przyrody – których na terenie gminy znajduje się 19 – są to między
innymi:
• Dęby szypułkowe
•

Klony zwyczajne

•

Topola czarna

•

Lipa drobnolistna

•

Buk zwyczajny

•

Topola biała

•

Jezioro Czerskie

•

Przyrodnicze ciągi ekologiczne dolin rzek – Wisły, Małej, Czarnej, Zielonej
i Cedronu oraz ciąg łączący dolinę Wisły z Chojnowskim Parkiem
Krajobrazowym – wymagające zachowania zalesienia na terenach
przyległych.

•

Kompleksy leśne na terenie gminy, co, do których przewiduje się: dolesianie
na terenach przyległych do lasu lub stanowiących enklawy, realizację przez
inwestorów przemysłowych pasów zieleni izolacyjnej na obrzeżach ich
terenów, ochronę i dolesianie w obrębie strefy uciążliwości wysypiska
odpadów Łubna I .

Ogółem na terenie gminy znajduje się 7 703 ha obszarów prawnie chronionych,
z czego 226,7 ha stanowią rezerwaty przyrody. Poniższa mapka przedstawia
najważniejsze obszary chronione.
Rysunek 6. Mapa najważniejszych obszarów chronionych.
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Wymienione powyżej zasoby środowiska przyrodniczego ulegają degradacji
ze względu na zanieczyszczenie środowiska powodowane bardzo dużym ruchem
na drogach, zanieczyszczeniami spowodowanymi szybką urbanizacją oraz
niewystarczającą infrastrukturą techniczną (wodociąg, kanalizacja) służącą
ochronie tych zasobów.
Charakterystyka klimatu gminy Góra Kalwaria:
 Klimat: umiarkowany
 Ś rednia temperatura powietrza w zimie: 2,9 oC
 Ś rednia temperatura powietrza w lecie: 18,6 oC
 W skali rocznej:
 średnia temperatura powietrza: 7,8 oC
 liczba dni z mrozem: od 30 do 50 dni
 liczba dni z przymrozkami: od 100 do 110 dni
 długość okresu wegetacyjnego: od 210 do 220 dni
• Roczna suma opadów: 530 mm
1.3.3 Ś rodowisko kulturowe
Na terenie gminny Góra Kalwaria nie wyst ępuje zbyt wiele cennych obiektów
zabytkowych. Najcenniejszym obiektem zabytkowym jest układ urbanistyczny
samego miasta Góra Kalwaria.
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Góra Kalwaria posiada układ urbanistyczny zrealizowany po 1670 r., oparty
w planie o formę krzyża łacińskiego, wytyczony na podstawie średniowiecznych
planów Jerozolimy, wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu. Został
częściowo zatarty na skutek rozbudowy miasta na początku XIX w. Pierwotny
drewniany kościół parafialny w tym miejscu stał już w XIII w., kolejny został
wybudowany z fundacji biskupa Wierzbowskiego w XVII w. i przekazany
bernardynom. Obecny, trzeci z kolei został zbudowany w latach 1765-70 z fundacji
marszałka Franciszka Bielińskiego według projektu Jakuba Fontany (jest to jedyne
udokumentowane dzieło kościelne tego architekta) dawne kaplice kalwaryjskie: tzw.
"Ratusz Piłata", obecnie kościół filialny p. w. Podwyższenia Krzyża Ś w., barokowy 2
poł. XVII w., kaplica Zwiastowania dawny kościół Marianów, tzw. Wieczernik, z
1674 r. Do pozostałych zabytków na terenie miasta zaliczyć można:
• dawne kolegium pijarów z 1675, przebudowane w XIX w.
•

klasycystyczne budynki z 1 połowy XIX w.: ratusz (Witkowski, Marconi), jatki,
dawna synagoga

Pozostałe obiekty zabytkowe i kulturowe na terenie gminy :
• dwór z XVIII w. W Brze ścach, najprawdopodobniej wybudowany na
starszych fundamentach. Przebudowany w latach 1784-91. W pobliżu
oficyna dworska i spichlerz murowany z XIX w.,
•

Zamek Książąt Mazowieckich w Czersku,

•

we wsi Linin wiatrak typu koźlak z 1854 r., przeniesiony tu z Warszawy
w 1917 r.,

•

cmentarz ewangelicki osadników niemieckich w miejscowo ści Mikówiec,
założony w połowie XIX w., zachowanych ok. 30 nagrobków,

•

dwie przydrożne figury, najprawdopodobniej z XVIII w., ceglane
w Moczydłowie, pierwsza to kolumna na wysokim kopcu, na niej tablica
inskrypcyjna, druga, tak jak pierwsza w formie kolumny z trzema otworami
arkadowymi,

•

figura przydrożna, ceglana, otynkowana w P ęcławie- na niej w stylu
barokowym figura Dzieciątka Jezus, na wmurowanej tablicy data 1831 r.,

•

kościół parafialny p.w. św. Stanisława bpa. W Sobikowie, wzmiankowany
w 1437 r., wcześniejszy kościół był z 1670 roku, obecny jest z 1950 r.
wybudowany na tym samym miejscu, obok drewniana dzwonnica z XVIII w. ,
kościół otacza cmentarz przykościelny założony w XV w.,

•

w parku w Wilczynku dwór z 20-tych lat XX w., wybudowany w stylu
dworkowym, od frontu wgłębny portyk z 2 kolumnami toskańskimi.

Gmina Góra Kalwaria zarówno na tle powiatu jak i województwa nie wyró żnia
się szczególnymi walorami w zakresie dziedzictwa kulturowego co przedstawia
poniższa mapa.
Rysunek 7. Obiekty kulturalne i ważniejsze zabytki województwa mazowieckiego.
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1.3.4 Zagrożenia i ochrona przeciwpowodziowa
Zagrożenie powodziowe
Na terenie Gminy Góra Kalwaria główne zagro żenie powodziowe stanowi
rzeka Wisła, która na odcinku 21 km stanowi jej wschodnią granicę. Na odcinku
16,3 km zabezpieczenie stanowi wał przeciwpowodziowy, natomiast 2 km odcinek,
na wysokości Góry Kalwarii, stanowi skarpa wiślana.
Zagrożenie powodzią może wystąpić tylko w wypadku przerwania wału
przeciwpowodziowego lub co jest mniej prawdopodobne, przelanie się wody przez
koronę wału. W przypadku przerwania wału przeciwpowodziowego zagrożonych
zalaniem może być 9 miejscowości obejmujących około 2328 ha co stanowi
16% terenu Gminy na którym zamieszkuje ok. 1000 osób stanowiących 4%
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mieszkańców Gminy. Tereny które mogą ulec zalaniu to, na południu Gminy Dolina
Czerska oraz na północy Dolina Moczydłowska, są to w całości tereny wiejskie
o intensywnej uprawie rolnej głównie sadowniczej. Na zagrożonych zalaniem
terenach nie ma obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury technicznej
a także obiektów zabytkowych..
Stan pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego dla Gminy, wg wodowskazu
w miejscowości Gusin, wynosi:
- stan pogotowia przeciwpowodziowego (ostrzegawczy) - 370 cm
- stan alarmu przeciwpowodziowego - 420 cm.
Wodowskaz Gusin znajduje się na prawym brzegu 461,5 km biegu Wisły na
wysokości miejscowości Królewski Las.
W pewnym stopniu zagrożenie przeciwpowodziowe stanowi ą również
pozostałe cieki wodne na terenie gminy szczególnie w przypadku wyst ąpienia
gwałtownych zjawisk pogodowych. Zagrożenie to w najbliższych latach może
narastać, gdyż liczba gwałtownych zjawisk pogodowych szczególnie w okresie
letnim z roku na rok wzrasta.
Stan ochrony przeciwpowodziowej
Gmina posiada, opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i na
bieżąco aktualizowany "Plan operacyjny ochrony przed powodzią" oraz "Plan
ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego
zagrożenia" a także pozostałą dokumentację. Z chwilą wystąpienia zagrożenia
uruchamiane są w Urzędzie całodobowe dyżury a kierowanie akcją
przeciwpowodziową przejmuje powołany Zarządzeniem nr 18/2008, Burmistrza
Miasta i Gminy – Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Każde pierwsze
robocze posiedzenie Zespołu w danym roku poświęcone jest w całości
przygotowaniu Gminy do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej.
Gmina posiada magazyn przeciwpowodziowy w którym zgromadzono worki
na piasek w ilości 25 tysięcy oraz inne materia ły niezbędne do prowadzenia akcji
przeciwpowodziowej. Głównymi siłami jakie Gmina może użyć do prowadzenia
akcji przeciwpowodziowej jest ok. 100 strażaków OSP a ponadto 9 strażników
miejskich, pracownicy ZGK i ADK. Do zabezpieczenia i przeprowadzenia ewakuacji
ludności z terenów zagrożonych zalaniem przeszkolono 28 pracowników Urzędu
Miasta i Gminy oraz pracowników administracyjnych Szkół Podstawowych w Górze
Kalwarii, Czersku i Coniewie w których planowane jest zakwaterowanie
ewakuowanej ludności.
Do przewozu ewakuowanej ludności zaplanowane są samochody będące
w posiadaniu prywatnych przewoźników z terenu Gminy z którymi utrzymywany jest
bieżący kontakt.
Stan wałów przeciwpowodziowych
Stan bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Gminy zależy w głównej
mierze od stanu wałów przeciwpowodziowych, których stan na poszczególnych
odcinkach jest różny. W Dolinie Czerskiej w najlepszym stanie jest
zmodernizowany w 2003 roku, 2,8 km odcinek wału w Królewskim Lesie. Najgorzej
przedstawia się dalszy ok. 3 km odcinek wału w Borkach, Ostrówku i Kępie
Radwankowskiej, jego modernizacja rozpoczęła się w 2012 roku.
W Dolinie Moczydłowskiej w chwili obecnej trwają prace przy umacnianiu ok. 600 m
odcinka brzegu rzeki, gdzie na skutek erozji brzegowej woda podmywała wał
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przeciwpowodziowy. Pozostałe odcinki wału w Dolinie Moczydłowskiej są w dobrym
stanie. Każdego roku WZMiUW dokonuje przynajmniej dwukrotnego przeglądu
wałów przeciwpowodziowych w których to przeglądach biorą udział przedstawiciele
Urzędu Miasta i Gminy. Dwa razy do roku na wałach jest koszona trawa, koszty
jednego koszenia pokrywa Gmina.
Tabela 6. Wały przeciwpowodziowe na terenie gminy Góra Kalwaria.
Rzeka – brzeg

Nazwa wału

Długość wału
[km]

Strefa ochrony

Wisła- lewy

wał przeciwpowodziowy

16,3

międzywale – "Natura - 2000"

Na obszarze gminy nie ma polderów zalewowych.
Powódź 2010 roku.
W 2010 roku nie nastąpiło zalanie terenu Gminy. Główny wysiłek
w prowadzeniu akcji przeciwpowodziowej skupiono na umacnianiu najsłabszych
odcinków wału przeciwpowodziowego, szczególnie w Dolinie Czerskiej w
miejscowości borki, Brzumin, Ostrówik i Kępa Radwankowska oraz na usuwaniu
szkód wyrządzonych przez bobry. W akcji brali udział głównie strażacy OSP z
terenu Gminy oraz w niewielkim stopniu strażacy OSP z pozostałych Gmin
powiatu. Bardzo duży udział w pracach przy umacnianiu wałów mieli też
mieszkańcy zagrożonych zalaniem miejscowości. Całkowity koszt prowadzonej
akcji przeciwpowodziowej wyniósł ok. 160 tys. złotych.
1.3.5 Sfera społeczna
Demografia
Gmina Góra Kalwaria, według danych Głównego Urzędu Statystycznego
(Bank Danych Regionalnych), liczy 25 701 mieszkańców (dane z 2012r.), co
stanowi 15,2% ogółu ludności powiatu piaseczyńskiego. Taki poziom zaludnienia
stawia gminę Góra Kalwaria na 2 miejscu w powiecie piaseczyńskim (na 6
samorządów gminnych). W gronie sześciu gmin porównywanych w niniejszej
analizie, najwięcej mieszkańców liczy gmina Piaseczno (75 008 obywateli),
najmniej zaś gmina Prażmów (9 941 obywateli). Prawie trzykrotnie wi ększy poziom
zaludnienia gminy Piaseczno w stosunku do zaludnienia gminy Góra Kalwaria
wynika przede wszystkim z jej miejskiego charakteru – najwi ększym skupiskiem
ludności jest miasto Piaseczno na które przypada 26,1 % ogółu mieszkańców
powiatu piaseczyńskiego. W gminie Góra Kalwaria najwi ększym o środkiem o
największym zaludnieniu jest miasto Góra Kalwaria.
Tabela 7. Podstawowe wskaźniki demograficzne gmin powiatu piaseczyńskiego w 2012.
Udział
Kobiety na
Gęstość
Ludność
w
ludno
ś
ci
Kobiety
M
ęż
czy
ź
ni
100
zaludnienia
Gmina
powiatu [%]
mężczyzn [osób/km2]
Piaseczno
75008
44,5
39566
35442
112
585
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Góra Kalwaria

25701

15,2

13264

12437

107

178

Konstancin Jeziorna

24895

14,7

13115

11780

111

317

Lesznowola

22185

13,1

11414

10771

106

320

Prażmów

9941

5,9

5111

4830

106

115

Tarczyn
Powiat piaseczyński

11205

6,6

5733

5472

105

98

168935

100%

88203

80732

109

272

Źródło: GUS Bank danych regionalnych.

Ś rednia gęstość zaludnienia w gminie Góra Kalwaria wynosi 178 osoby/km 2,
jest to mniej w stosunku do średniej dla powiatu piaseczyńskiego wynosz ącej
272 osób/km2. Generalnie gmina Góra Kalwaria jeśli chodzi o gęstość zaludnienia
w porównaniu z pozostałymi gminami powiatu piaseczyńskiego zajmuje dopiero
czwarte miejsce po gminach: Piaseczno, Konstancin Jeziorna i Lesznowola.
Oczywiście największą gęstością zaludnienia na terenie powiatu piaseczyńskiego
charakteryzuje się gmina Piaseczno (585 osoby/km 2). Gęstość zaludnienia
w gminie Góra Kalwaria jest natomiast większa od średniej wojewódzkiej
wynoszącej 146 osób/km2 jak również większa w porównaniu ze wskaźnikiem
liczonym dla całej Polski (122 osoby/km2).
W przypadku dwóch pozostałych gmin o większym współczynniku gęstości
zaludnienia dystans nie jest już tak duży jak w stosunku do gminy Piaseczno.
Gęstość zaludnienia w Konstancinie Jeziornej wynosi 317 osoby/km 2 natomiast
w przypadku gminy Lesznowola wynosi 320 osób/ km 2.
Przyczyny tak znacznych różnic w gęstości zaludnienia pomiędzy gmin ą
Góra Kalwaria w stosunku do trzech pierwszych gmin w powiecie mog ą by ć tak na
dobrą sprawę dwie: faktycznie większa liczba mieszkańców aniżeli w gminie Góra
Kalwaria oraz różnice w powierzchni poszczególnych gmin. W przypadku gminy
Piaseczno rolę odgrywają obydwa czynniki – a więc i zdecydowanie wi ększa liczba
ludności gminy jak i mniejsza powierzchnia gminy w stosunku do gminy Góra
Kalwaria.
W przypadku dwóch pozostałych gmin Konstancin Jeziornej i Lesznowoli
mamy do czynienia z mniejszą liczbą ludności przy jednocześnie mniejszej
powierzchni poszczególnych gmin. I tak gmina Konstancin Jeziorna ma
powierzchnię 7858 ha, natomiast gmina Lesznowola ma powierzchni ę 6930 ha. W
porównaniu zatem do gminy Góra Kalwaria, obydwie gminy s ą blisko dwukrotnie
mniejsze co nawet przy nieco mniejszej liczbie ludno ści musi da ć wi ększ ą g ęsto ść
zaludnienia.
Gmina Góra Kalwaria ma największą powierzchnię ze wszystkich gmin
powiatu piaseczyńskiego co przedstawia poniższa tabela i wykres.

Tabela 8. Powierzchnia gmin powiatu piaseczyńskiego w 2012.

Gmina
Piaseczno
Góra Kalwaria
Konstancin Jeziorna
Lesznowola

Powierzchnia w ha
12826
14500
7858
6930
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Prażmów
Tarczyn
Powiat piaseczyński

Źródło: GUS , Bank danych regionalnych.

8647
11427
62100

14
18
100

Analizując rozwój liczby ludności w gminie Góra Kalwaria w latach 20062012 należy podkreślić, iż w całym analizowanym okresie nast ępował powolny
aczkolwiek systematyczny wzrost ludności miasta. W badanym okresie
sześcioletnim zaznaczyło się nieznaczne zwiększenie zaludnienia miasta rz ędu 6%
(1 531 osoby) i był to jeden z najniższych wskaźników wzrostu z porównywanych
gmin. Jedynie gmina Konstancin Jeziorna i gmina Tarczyn charakteryzowały si ę
podobnym sześcioletnim wzrostem rzędu 3%-4%.
Z pozostałych porównywanych gmin najwyższy wskaźnik wzrostu zaludnienia
w okresie pięciu lat zanotowały gmina Lesznowola (o 34%), gmina Piaseczno
(o 18%) i gmina Prażmów (o 15%). Rozwój liczby ludno ści w poszczególnych
gminach powiatu piaseczyńskiego przedstawia wykres i tabela.
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Tabela 9. Rozwój liczby ludności w gminach
Rok
Gmina

2006

2007

2008

2009

2010

2012

Piaseczno
Góra
Kalwaria
Konstancin
Jeziorna
Lesznowola
Prażmów
Tarczyn
Powiat
piaseczyński

63828

66230

68137

69967

71974

75008

Wskaźnik
wzrostu w
latach 0612
[%]
118

24170

24343

24557

24820

25017

25701

106

178

23337

23501

23673

23805

24001

24895

107

317

16538
8616
10558

17266
8857
10603

18002
9043
10668

18867
9231
10702

19844
9498
10826

22185
9941
11205

134
115
106

320
115
98

147047

150800

154080

157392

161160

168935

115

272

Gęstość
zaludnienia
w 2012 r.
[osób/km2]
585

Źródło: opracowanie własne na bazie Banku Danych Regionalnych GUS

Struktura płci ludności gminy Góra Kalwaria charakteryzuje si ę znaczn ą
przewagą kobiet, które stanowią 52% ogółu mieszkańców i wskaźnik ten nie
odbiega w zasadniczy sposób od średniej powiatowej jak i dla poszczególnych
gmin powiatu piaseczyńskiego. Dla porównania wskaźnik ten dla powiatu wynosi
52%, a dla całego kraju również 52%. Współczynnik feminizacji (liczba kobiet na
100 mężczyzn) osiągnął w gminie Góra Kalwaria w 2012 r. wysok ą warto ść 107 ale
nie przekraczającą średniej wyliczonej dla całego powiatu piaseczyńskiego (109
kobiet na 100 mężczyzn) i nieprzekraczający poziomu wskaźnika dla całej Polski
(107).
Należy dodać, iż z grona sześciu gmin będ ących obiektem niniejszej analizy,
najwyższy wskaźnik feminizacji posiada gmina Piaseczno (112) i gmina Konstancin
Jeziorna (111). Najniższy poziom wskaźnika odnotowano za ś w gminach
Lesznowola, Prażmów i Tarczyn gdzie wynosił on odpowiednio 106, 106 i 105.

Tabela 10. Struktura płci ludności w gminach w 2012 r.

Gmina

Liczba
kobiet

Liczba
mężczyzn

Współczynnik
feminizacji

Piaseczno
Góra Kalwaria
Konstancin Jeziorna
Lesznowola
Prażmów
Tarczyn
Powiat piaseczyński

39566
13264
13115
11414
5111
5733
88203

35442
12437
11780
10771
4830
5472
80732

112
107
111
106
106
105
109

Źródło: opracowanie własne na bazie Banku Danych Regionalnych GUS

Odsetek kobiet w
ogólnym
zaludnieniu
53
52
53
51
51
51
52

Analizując strukturę wiekową ludności gminy Góra Kalwarii zauważyć można
zachodzące w niej zmiany. W latach 2006 – 2012 zwiększał się systematycznie
udział grupy ludności w wieku poprodukcyjnym natomiast zmniejszał udział dwóch
pozostałych grup wiekowych tj. w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Jest to
tendencja charakterystyczna dla całej Polski, będąca efektem powolnego starzenia
się społeczeństwa. W przypadku gminy Góra Kalwaria jednakże procesy te nie
mają charakteru drastycznego. Są to dosyć powolne zmiany - wystarczy wskaza ć
na fakt, iż ludność wieku produkcyjnym w ujęciu procentowym zmniejszyła si ę w

Załącznik do Uchwały Nr L/544/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18.12.2013 roku

41

STRATEGIA ROZWOJU GMINY GÓRA KALWARIA NA LATA 2013-2020

przeciągu siedmiu lat (od 2007 do 2012) zaledwie o 1,3% a w warto ściach
bezwzględnych nawet wzrosła (15 826 do 16 355). Procentowy spadek ludno ści w
wieku produkcyjnym wynikał ze zwiększenia się liczby osób w wieku
poprodukcyjnym, aczkolwiek ich udział w ogólnej liczbie mieszkańców zwi ększył si ę
też umiarkowanie o 1,7%. Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym na koniec 2012
roku była co prawda niewiele większa aniżeli na koniec 2006 roku i wynosiła
zaledwie 128 osób. Ważne w tym przypadku jest jednak spojrzenie na ca ły
pięcioletni okres, gdyż liczba osób w wieku przedprodukcyjnym w gminie Góra
Kalwaria systematycznie się zmniejszała w latach 2007-2008 w stosunku do roku
2006. Od roku 2009 ponownie zaczęła wzrastać i jest to oczywi ście tendencja
korzystna którą należałoby podtrzymywać. Im większa wszak liczba osób w wieku
przedprodukcyjnym tym mniejszy będzie w latach następnych przedział mi ędzy
ludnością w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym, co nie pozostaje bez wpływu
na podejmowane przez gminę decyzje.
Jeżeli tendencja liczebnego zwiększania się wskaźnika ludności w wieku
przedprodukcyjnym będzie się utrzymywać i jej tempo b ędzie wzrasta ć to
w konsekwencji będzie miało to wpływ na większą liczb ę uczniów w szkołach na
terenie gminy Góra Kalwaria - dlatego ważne staje si ę ujmowanie tych warto ści
w planach rozwoju oświaty.
Tabela 11. Struktura wieku ludności w gminie Góra Kalwaria
Liczba ludności
W wieku
W wieku
W wieku
przedprodukcyjnym
produkcyjnym
poprodukcyjnym
Ogółem
Rok
Osoby
%
Osoby
%
Osoby
%
2006
24170
4931
20,4
15677
64,9
3562
14,7
2007
24343
4870
20,0
15826
65,0
3647
15,0
2008
24557
4864
19,8
15958
65,0
3735
15,2
2009
24820
4900
19,7
16122
65,0
3798
15,3
2010
25017
4914
19,6
16193
64,7
3910
15,6
2012
25701
5059
19,7
16355
63,6
4287
16,7
Źródło: opracowanie własne na bazie Banku Danych Regionalnych GUS

Nieprodukcyjni
na 100 osób
w wieku
produkcyjnym
54,2
53,8
53,9
54,0
54,5
57,1

Strukturę mieszkańców gminy Góra Kalwaria a przede wszystkich zmiany w
niej zachodzące w latach 2006-2012 prezentuje również poniższy wykres.
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W przypadku wskaźnika liczby osób w wieku produkcyjnym gmina Góra
Kalwaria nie odbiega od innych porównywanych gmin powiatu piaseczy ńskiego.
We wszystkich gminach poziom tego wskaźnika kształtował si ę na koniec 2012
roku w przedziale 62,1% do 63,6%. Dla porównania średnia powiatowa (wynosz ąca
63,1%) jest na takim samym poziomie. Wskaźnik ten nie odbiega również w sposób
znaczący od średniej dla całej Polski, która wynosi 64,5%. W tej kategorii
najwyższy wskaźnik spośród porównywanych gmin cechuje Gór ę Kalwari ę i
Prażmów (63,6%). Jedynie wskaźnik liczony dla miasta Piaseczna był wi ększy i
wynosił 63,8%. Wielkość grupy „produkcyjnej” jest ważnym wskaźnikiem
demograficznym, gdyż to właśnie na niej spoczywa (przynajmniej w teorii) ci ężar
utrzymania osób w wieku nieprodukcyjnym (czyli osób do 18 roku życia oraz
emerytów).
Stosunkowo umiarkowany poziom osiąga wskaźnik liczby osób w wieku
poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności. W 2012 r. grupa ta stanowi ła w badanej
gminie 16,7% wszystkich jej mieszkańców (tendencja rosn ąca). Znacznie wyższy
poziom wskaźnika osiągnęły gminy – Konstancin Jeziorna – 19,9% oraz Tarczyn
17,0. Poza tym w tej kategorii wszystkie porównywane gminy osi ągn ęły niższe
(lepsze) wyniki, np. w gminie Piaseczno ludność w wieku poprodukcyjnym stanowi
14,4% (przy czym jest to i tak wartość większa niż odnotowana na koniec 2010
roku) a w gminie Lesznowola tylko 11,1% wszystkich jej mieszkańców.
Dla porównania wskaźnik powiatowy osiągnął wartość 15,3% a ogólnopolski
osiągnął wartość 16,2%. Poziom tego wskaźnika dla gminy Góra Kalwaria zatem
mieści się w tych granicach.
W kolejnych latach odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym b ędzie ulega ł
prawdopodobnie zwiększeniu, w związku z osiąganiem wieku emerytalnego przez
kolejne roczniki osób znajdujących się obecnie w grupie ludno ści produkcyjnej, co
stawia przed władzami gminy duże wyzwania w zakresie zapewnienia odpowiedniej
jakości życia mieszkańcom gminy.
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Innym wskaźnikiem obrazującym strukturę wiekową ludności jest
współczynnik osób w wieku nieprodukcyjnym (osoby do lat 18 oraz m ężczyźni
powyżej 65 roku życia i kobiety powyżej 60 lat) na 100 osób w przedziale wieku
produkcyjnego. Oznacza on potencjalne obciążenie, jakie spada na barki osób w
„sile wieku” związane z utrzymaniem jeszcze bądź już niepracuj ących członków
społeczeństwa. W tym porównaniu gmina Góra Kalwaria wypada stosunkowo
korzystnie – omawiany wskaźnik wynosi dla niej 57,1 (podobnie, jak w gminie
Prażmów). Wskaźnik ten jest wyższy od średniej ogólnopolskiej (55,1).Wzrastaj ący
odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym będzie stwarzał konieczno ść
podejmowania przez gminę działań w zakresie opieki społecznej.
Tabela 12. Struktura wieku ludności w gminach w 2012 r.
Liczba ludności
W wieku przed
W wieku
produkcyjnym
produkcyjnym
Ogółem
Gmina
Osoby
%
Osoby
%
Piaseczno
75008
16836
22,4
47391
63,2
Góra Kalwaria
25701
5059
19,7
16355
63,6
Konstancin
24895
4472
18,0
15460
62,1
Jeziorna
Lesznowola
22185
5678
25,6
14047
63,3
Prażmów
9941
2235
22,5
6327
63,6
Tarczyn
11205
2258
20,2
7032
62,8
Powiat
168935
36538
21,6
106612
63,1
piaseczyński

W wieku po
produkcyjnym
Osoby
%
10781
14,4
4287
16,7

Nieprodukcyjni
na 100 osób w
wieku
produkcyjnym
58,3
57,1

4963

19,9

61,0

2460
1379
1915

11,1
13,9
17,0

57,9
57,1
59,3

25785

15,3

58,5

Źródło: opracowanie własne na bazie Banku Danych Regionalnych GUS

Przyrost naturalny (różnica pomiędzy liczbą narodzin i zgonów) przez lata
2006-2009 kształtował się w gminie Góra Kalwaria na poziomie ujemnym a
kulminacja zanotowana została w roku 2007, gdy warto ść tego wskaźnika
osiągnęła poziom - 2,26‰. W latach następnych sytuacja ulegała znacz ącej
poprawie w 2008 roku ujemny przyrost naturalny wyniósł -4 osoby a w 2009 roku
-1 osoba by w 2010 i 2012 roku powrócić do warto ści dodatniej. Według danych
Głównego Urzędu Statystycznego w 2012 r. urodziło się w gminie Góra Kalwaria
277 dzieci, natomiast zmarło 272 obywateli. Różnica pomiędzy tymi warto ściami
oznacza wskaźnik przyrostu naturalnego na poziomie 0,2‰.
Jest niestety jeden z najniższych wskaźników na terenie powiatu
piaseczyńskiego. Niższy wskaźnik przyrostu naturalnego na koniec 2012 roku
odnotowano tylko w gminie Konstancin Jeziorna gdzie miał on charakter ujemny i
wyniósł on -1,1‰. Wynik osiągnięty przez gminę Góra Kalwaria jest mniejszy nie
tylko od średniej powiatowej wynoszącej 3,4‰, jak i średniej warto ści wojewódzkiej
(0,5‰). W okresie lat 2006-2012 na terenie gminy Góra Kalwaria jedynie w latach
2010-2012 odnotowano dodatni przyrost naturalny i to na bardzo niskim poziomie.
W pozostałych latach przyrost naturalny był ujemny. Jest to poważny problem z
punktu widzenia rozwoju gminy co stawia jej władze przed wyzwaniem jakiego
rodzaju działania podjąć aby nie powtórzyła się sytuacja z lat 2006-2009 i aby
jednocześnie potrzymać i wzmocnić dodatni poziom przyrostu z lat 2010-2012.
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Tabela 13. Podstawowe dane demograficzne dla gminy Góra Kalwaria

Rok

Liczba
małżeństw

2006
2007
2008
2009
2010
2012

116
130
162
154
143
116

Liczba
małżeństw na
1000
mieszkańców
4,8
5,3
6,6
6,2
5,7
4,5

Liczba
urodzeń

Liczba
zgonów

Przyrost
naturalny
[osoby]

Przyrost
naturalny
[‰]

234
249
283
287
289
277

284
304
287
288
279
272

-50
-55
-4
-1
10
5

-2,07
-2,26
-0,16
-0,04
0,40
0,2

Źródło: opracowanie własne na bazie Banku Danych Regionalnych GUS

W pozostałych gminach powiatu piaseczyńskiego wskaźnik przyrostu
naturalnego na koniec 2012 roku był znacznie wyższy. Najwyższy poziom osi ągn ął
w gminie Lesznowola wyniósł on tam 7,3‰, oraz w gminie Piaseczno gdzie
wynosił on 5,3‰. W pozostałych gminach wyniósł on od 1,5 do 2,6. Jak wi ęc wida ć
na tle pozostałych gmin powiatu piaseczyńskiego (poza gminą Konstancin
Jeziorna) gmina Góra Kalwaria wypada słabo jeśli chodzi o przyrost naturalny.
Sytuacje tą prezentuje poniższy wykres.

Jedną z przyczyn takiej sytuacji może być między innymi liczba zawieranych
małżeństw.

Tabela 14. Podstawowe dane demograficzne w gminach w 2012 r.
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Gmina
Piaseczno
Góra Kalwaria
Konstancin
Jeziorna
Lesznowola
Prażmów
Tarczyn
Powiat
piaseczyński

299
116

Liczba
małżeństw na
1000
mieszkańców
4,7
5,7

98

5,1

223

251

-28

-1,1

102
50
54

5,3
5,7
6,2

284
120
122

124
94
105

160
26
17

7,3
2,6
1,5

719

5,2

1919

1349

570

3,4

Liczba
małżeństw

Liczba
urodzeń

Liczba
zgonów

Przyrost
naturalny
[osoby]

Przyrost
naturalny
[‰]

893
277

503
272

390
5

5,3
0,2

Źródło: opracowanie własne na bazie Banku Danych Regionalnych GUS

Jedną z przyczyn takiej sytuacji może być między innymi liczba zawieranych
małżeństw. Na koniec 2012 roku w gminie Góra Kalwaria zawarto 116 ma łżeństwa
i w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców wskaźnik ten prezentuje się nie najgorzej
w stosunku do innych gmin. Wynosi on bowiem 5,7‰ i tylko gmina Tarczyn posiada
lepszy poziom tego wskaźnika wynoszący 6,2‰. Wskaźnik ogólnopolski kształtuje
się na niższym poziomie i wynosi 5,2‰. W liczbach bezwzględnych je śli chodzi o
zwierane małżeństwa to tutaj jedynie gmina Piaseczno posiada wyższ ą liczb ę
zawartych małżeństw wynoszącą 299. Należy jednak pamiętać że gmina Piaseczno
posiada prawie trzy krotnie więcej ludności aniżeli gmina Góra Kalwaria. Tak wi ęc
problem z przyrostem naturalnym nie jest raczej zwi ązany z liczb ą zawieranych
małżeństw a bardziej ze zbyt małą liczbą urodzeń. Jest to zatem efektem niech ęci
obecnych małżeństw na terenie gminy do posiadania potomstwa.
Reasumując należy stwierdzić, iż głównymi problemami gminy Góra
Kalwaria w sferze demograficznej jest niewielkie tempo zwiększania liczby ludno ści.
Ponadto społeczeństwo badanej gminy w umiarkowanym tempie starzeje si ę, czyli
maleje liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym, a rośnie liczba obywateli
w wieku emerytalnym. Jednym z powodów tego zjawiska może by ć wyjazd
młodych, nierzadko dobrze wykształconych mieszkańców gminy Góra Kalwaria, do
dużych ośrodków miejskich, a także za granicę, gdzie mają większe możliwości
uzyskania zatrudnienia. Nie są to jeszcze tendencje silnie zarysowane, lecz przy
długotrwałym niskim przyroście naturalnym, liczba ludności gminy (i tak w
porównaniu z sąsiednimi samorządami niewielka) może zacz ąć ulegać spadkowi.
Edukacja
Rola i zadania gminy w zakresie edukacji
Realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego, edukacja, wychowanie,
dbałość o kondycję psychiczną i fizyczną młodego pokolenia, pobudzenie
aktywności społecznej były i będą otaczane szczególną troską ze strony
samorządów gminnych. Stąd też realizacja wielu przedsięwzięć, mających na celu
zwiększenie poziomu nauczania, poszerzenie oferty edukacyjnej i zapewnienie jak
najlepszych warunków do rozwoju dzieci i młodzieży. Zgodnie z Ustawą o systemie
oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, Poz. 2572) do jego obowiązków należy zakładanie
i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz
przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami
integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów
specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach
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poprawczych i schroniskach dla nieletnich. W przypadku gminy Góra Kalwaria
zadania z zakresu edukacji realizuje Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w
Górze Kalwarii, który jest jednostką wykonującą zadania własne w zakresie spraw
finansowo – księgowych i administracyjnych szkół/przedszkoli publicznych.
Zespół obejmuje swoją działalnością publiczne szkoły podstawowe ,liceum
ogólnokształcące,
gimnazja,
samorządowe
przedszkola
zwane
dalej
„szkołami/przedszkolami” funkcjonujące na terenie Gminy Góra Kalwaria.
Zespół wykonuje następujące zadania:
• Przygotowuje i przedstawia Burmistrzowi projekty planów finansowych
szkół/przedszkoli.
•

Sprawuje obsługę organizacyjną i ekonomiczno — administracyjn ą
szkół/przedszkoli oraz wykonuje zadania związane z dowożeniem
uczniów do szkół.

•

Prowadzi rejestr oraz przygotowuje dokumentację i przedstawia
Burmistrzowi do dokonania lub odmowy wpisu o światowych placówek
niepublicznych.

•

Reprezentuje interesy obsługiwanych szkół/przedszkoli wobec organów
Gminy Góra Kalwaria.

•

Pełni rolę centrum informacyjnego w zakresie spraw administracyjnych,
finansowych i kadrowych dla obsługiwanych szkół/przedszkoli.

•

Zapewnia
racjonalne
wykorzystanie
przyznawanych
finansowych w obsługiwanych szkołach/przedszkolach.

•

Sporządza analizy dotyczące stanu majątkowego, realizacji planów
finansowych.

środków

Zadania te Zespół realizuje m. in. poprzez:
• Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem szkół/przedszkoli, szczególnie
w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
•

Inicjowanie i przygotowywanie dla potrzeb organów Gminy Góra Kalwaria
propozycji rozwoju polityki społecznej, wychowawczej i finansowej
w zakresie oświaty.

•

Organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej oraz
banku danych dla potrzeb obsługiwanych szkół / przedszkoli.

•

Nadzór i uzgodnienie projektów arkuszy organizacyjnych szkół/przedszkoli.

•

Koordynowanie współpracy dyrektorów obsługiwanych szkół/przedszkoli.

•

Opracowanie projektów przepisów gminnych w zakresie oświaty.

•

Współpracę z Referatem Inwestycji w zakresie prowadzenia inwestycji
oświatowych.

•

Sporządzanie zbiorczych sprawozdań i informacji na podstawie arkuszy
organizacyjnych i planów finansowych poszczególnych szkół/przedszkoli.

•

Zapewnienie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursów na stanowiska
dyrektorów szkół/przedszkoli.
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•

Zapewnienie
obsługi
technicznej
i
organizacyjnej
egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

post ępowań

•

Organizowanie dowozu uczniów.

•

Organizację obsługi finansowo — księgowej, dokonywanie
wynagrodzeń i innych należności oraz ich ewidencjonowanie.

•

Archiwizowanie dokumentacji.

•

Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

wypłat,

Rodzaj i stan gminnej infrastruktury edukacyjnej
Na terenie gminy funkcjonują następujące placówki oświatowo – edukacyjne :
- 5 samodzielnych szkół podstawowych,
-

1 samodzielne gimnazjum,

-

3 zespoły szkół, w których funkcjonują Szkoła Podstawowa i gimnazjum,

-

1 zespół szkół ogólnokształcących w skład , którego wchodzi Gimnazjum
i Liceum Ogólnokształcące,

-

3 przedszkola publiczne,

-

1 zespół szkolno – przedszkolny
podstawowa i przedszkole,

-

4 przedszkola niepubliczne,

-

2 zespoły szkół zawodowych prowadzone przez powiat piaseczyński

w skład którego wchodzi szkoła

Szczegółowe informacje na temat szkół szczebla podstawowego i gimnazjalnego
na terenie powiatu prezentuje poniższa tabela:
Tabela 15. Placówki oświatowe prowadzone przez gminę Góra Kalwaria

Szkoła
Gmina Góra Kalwaria
Zespół Szkół
Ogólnokształcących Góra
Kalwaria
Szkoła Podstawowa Nr 2
Zespół Szkół w Baniosze
Zespół Szkół w Brześcach
Zespół Szkół w Coniew
Szkoła Podstawowa w
Czachówku
Szkoła Podstawowa w
Czaplinku
Szkoła Podstawowa w Kątach
Szkoła Podstawowa w Dobieszu
Szkoła Podstawowa w Czersku
Gimnazjum w Cendrowicach

Pracownie
Ilość
Ilość
Ilość
Ilość nauczycieli Ilość sal
komputerowe z
nauczycieli
uczniów nauczycieli
kontraktowych lekcyjnych dostępem do
mianowanych
Internetu

535

58

21

12

25

2

699
404
185
114

60
41
28
24

23
13
10
16

17
9
8
4

21
15
10
10

1
2
1
1

147

13

4

2

6

2

100

13

3

2

6

1

146
152
120
146

18
15
16
19

4
6
5
8

2
6
3
4

8
7
7
9

1
1
1
1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie SIO – wrzesień 2011
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W ostatnich latach gmina przeprowadziła szereg remontów, które
w znacznym stopniu polepszyły warunki nauczania w prowadzonych przez
samorząd placówkach. Wśród zrealizowanych zadań należy wymienić
w szczególności rozbudowę i modernizację szkół podstawowych w Coniewie
i Czersku. W ostatnich latach wykonano wiele inwestycji, które pozwoliły
dostosować bazę oświatową do standardów europejskich między innymi poprzez
budowę nowoczesnych sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych
w Czersku, Brześcach, Dobieszu i K ątach, które pozwalają na zapewnienie
właściwego rozwoju fizycznego dzieci w nich się uczących oraz krzewienia kultury
fizycznej wśród mieszkańców. Infrastruktura edukacyjna na terenie gminy, zarówno
w zakresie szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego, jest dobrze rozwinięta.
Reasumując należy wskazać, iż stan infrastruktury edukacyjnej na terenie
gminy jest satysfakcjonujący aczkolwiek może ona wymagać w najbliższych latach
modernizacji i rozbudowy. Na dzień dzisiejszy jest on wystarczaj ący do
zapewnienia mieszkańcom gminy edukacji na poziomie podstawowym,
gimnazjalnym i ponad gimnazjalnym. Oczywiście zdobywanie wykształcenia nie
kończy się na etapie ponad gimnazjalnym – część absolwentów podejmuje
kontynuację nauki na studiach wyższych. W gminie Góra Kalwaria nie funkcjonuje
żadna szkoła wyższa jednakże młodzież z terenu gminy ma dostęp do szerokiej
oferty uczelni funkcjonujących na terenie Warszawy. W takiej sytuacji
podstawowym zadaniem gminy jest takie zorganizowanie edukacji na poziomie
podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym aby umożliwiał on jak
najszerszej grupie młodzieży z terenu gminy podjęcie nauki na szkołach wyższych.
Ponadto gmina powinna podejmować działania zmierzające do zapewnienia
wygodnych połączeń komunikacyjnych z aglomeracją warszawską.
Rodzaj infrastruktury przedszkolnej
Na szczeblu przedszkolnym na terenie gminy funkcjonuj ą cztery przedszkola
publiczne. Są to następujące jednostki:
- Samorządowe Przedszkole nr 1 w Górze Kalwarii
-

Samorządowe Przedszkole integracyjne w Górze Kalwarii

-

Samorządowe Przedszkole w Wilczynku

-

Przedszkole w Kątach
Przedszkolnego w Kątach

wchodzące

w

skład

Zespołu

Szkolno

–

W tabeli poniżej zawarte są dane dotyczące ilości miejsc w przedszkolach i
stopniu ich wykorzystania. Wynika z nich że wszystkie miejsca w przedszkolach
samorządowych są wykorzystywane co może wskazywać na niewystarczaj ącą ich
ilość na terenie gminy.
Tabela 16. Wychowanie przedszkolne w przedszkolach publicznych i niepublicznych w 2013 r.

Ilość dzieci 3-6 letnich

Lp.

Placówka

1

Przedszkole Nr 1

215

2

Przedszkole Integracyjne

116

3

Przedszkole w Wilczynku

63

4

Przedszkole w Kątach

53
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5

Niepubliczne Przedszkole i Punkt Przedszkolny ,,ZUZIA''

39

6

Niepubliczne Przedszkole ,,Różowy Baranek''

71

7

Niepubliczne Przedszkole Sióstr w Czersku

26

8

Niepubliczne Przedszkole Sióstr w Górze Kalwarii

34

9

Przedszkola niepubliczne w innych gminach

72

RAZEM

689

Tabela 17. Wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2013 r.

Lp.

Placówka

Liczba dzieci

1

S.P Nr 2

44

2

S.P Baniocha

50

3

S.P Brześce

16

4

S.P Coniew

21

5

S.P Dobiesz

38

6

S.P Czersk

36

7

S.P Czaplinek

15

8

S.P Czachówek

18

RAZEM

238

Tabela 18. Udział dzieci w wieku 3-6 lat w ogóle przedszkolaków w gminie Góra Kalwaria w 2013 r.
Liczba dzieci
Liczba dzieci 3-6 letnich zamieszkałych w gminie
1214
Góra Kalwaria
Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym
447
w przedszkolach publicznych
Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym
242
w przedszkolach niepublicznych
Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym
238
w szkołach
Razem liczba dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym w przedszkolach publicznych i
927
niepublicznych oraz w szkołach
% dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym
76%
Liczba dzieci 6-letnich uczęszczających do I kl. S.P
90
% dzieci 3-6 letnich objętych wychowaniem
83,8%
przedszkolnym i uczęszczających do kl. I S.P

Na podstawie danych z powyższych tabel można stwierdzić, iż w gminie
większość dzieci o wieku od 3 do 6 lata jest objętych wychowaniem przedszkolnym
- ich odsetek w ogólnej liczbie dzieci w tej grupie wiekowej wynosi blisko 80%.
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Można zatem mówić iż liczba miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym dostępna
łącznie w publicznych i niepublicznych przedszkolach jak i na oddziałach
przedszkolnych w szkołach publicznych jest wystarczająca na dzień dzisiejszy.
Sport i rekreacja
Rola i zadania gminy w zakresie sportu i rekreacji
Zadania gminy zmierzające do rozwoju sportu wynikają z szeregu
dokumentów, ustaw, aktów normatywnych, na podstawie których gmina podejmuje
uchwały, regulaminy wewnętrzne zgodnie z którymi wspiera przedsi ęwzi ęcia
związane z upowszechnianiem sportu i rekreacji.
Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) zadania własne gminy
obejmują m.in. kulturę fizyczną i turystykę oraz współpracę z organizacjami
pozarządowymi. Mając taki obowiązek oraz uprawnienia samorz ąd ma realny
wpływ na rozwój sportu na terenie własnej gminy. Art. 4 pkt 1 ppkt 14 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) do sfery zadań publicznych
zalicza upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Na tej podstawie gmina udziela
dotacji organizacjom pozarządowym m.in. na zadania w obszarze kultury fizycznej,
sportu i rekreacji: upowszechnianie sportu i rekreacji poprzez organizowanie imprez
sportowych oraz szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu.
Na terenie gminy Góra Kalwaria zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
realizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji. Ośrodek istnieje od 1 wrze śnia 2011 roku,
jest on jednostką budżetową, nad którą nadzór organizacyjny, merytoryczny i
finansowy sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy.
Siedziba ośrodka znajduje się w Górze Kalwarii przy ulicy Pijarska 119, a terenem
jego działania jest obszar całej gminy Góra Kalwaria.
Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności:
1. Administrowanie obiektami i terenami rekreacyjno-sportowymi.
2. Zabezpieczenie właściwej eksploatacji i konserwacji urz ądzeń sportowo –
rekreacyjnych.
3. Organizacja zajęć, zawodów, masowych imprez sportowo – rekreacyjnych
w oparciu funkcjonującą bazę sportową.
4. Przygotowanie obiektów do imprez sportowych.
5. Udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej dla sekcji sportowych.
6. Współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, placówkami oświatowymi
oraz innymi instytucjami w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji
procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej,
propagowanie zdrowego stylu życia.
7. Współpraca z klubami sportowymi działającymi na terenie gminy.
8. Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej.
9. Opracowywanie programów rozwoju, ustalanie zasad organizacji,
propagowanie i koordynowanie działalności w zakresie profilaktyki
zdrowotnej przez ruch oraz sport.
10. Tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom
niepełnosprawnym.
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11. Prowadzenie działalności profilaktyczno-wychowawczej w zakresie rekreacji
i kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży, a w szczególno ści ze środowisk
zagrożonych uzależnieniami.
12. Sprawowanie nadzoru nad pozalekcyjną działalnością sportowo —
rekreacyjną w szkołach.
13. Organizowanie i prowadzenie obowiązkowej nauki pływania dla uczniów
szkół podstawowych.
14. Realizowanie zawodów sportowych w ramach Mazowieckich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej.

Infrastruktura sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii dysponuje nast ępuj ącymi obiektami
sportowymi:
•

•

•

Stadion miejski- Stadion Miejski ul. Wojska Polskiego 44 w Górze Kalwarii.
Pojemność stadionu: 2000 miejsc (500 siedzących). W skład obiektu
wchodzi główna trawiasta płyta boiska o wymiarach 105m x 60m.
Pełnowymiarowe boisko treningowe o wymiarach 95m x 50m wraz z bieżni ą
lekkoatletyczną (żużlową), oraz małe boisko treningowe o wymiarach 40m x
20m.
Orliki W Górze Kalwarii i Baniosze - Na boisku piłkarskim o wymiarach
30m × 62m ze sztuczną nawierzchnią (sztuczna trawa) można grać w piłkę
nożną. Na boisku wielofunkcyjnym o wymiarach 20m × 30m ze sztuczn ą
nawierzchnią (tartan) można grać w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówk ę
oraz tenisa ziemnego. Zaplecze stanowi budynek sanitarno-szatniowy
o powierzchni ok. 60 m². Cały obiekt jest oświetlony i ogrodzony siatk ą
Od 6.12.2011 roku na boisku wielofunkcyjnym będzie funkcjonowało
lodowisko „BIAŁY ORLIK” .
Kryta pływalnia wraz z boiskami sportowymi - Obiekt rekreacyjno-basenowy
został wybudowany w 1999 r. Zdobył nagrodę II stopnia w Konkursie PZITB
– Budowa Roku. Na terenie obiektu znajduje się m.in. basen pływacki
o wymiarach 25m x 12,5m, basen rekreacyjny o powierzchni 150m ze
sztuczną rzeką oraz masażami wodnymi, atrakcyjna zjeżdżalnia
o długości 67 mb z wydzielonym lądowiskiem, brodzik dla małych dzieci,
jacuzzi, zespół odnowy biologicznej: sauna, solarium, fizykoterapia, siłownia,
masaże a także zespół szatniowo-natryskowy oraz restauracja. Basen
posiada atrakcyjną ofertę dla osób w różnym wieku oraz niepełnosprawnych.
Ponadto w skład obiektu wchodzi boisko ze sztuczną nawierzchni ą „BLISKO
BOISKO” o wymiarach 30m x 60m, boisko trawiaste o wymiarach 15m x
30m, wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki plażowej.

Sekcje działające przy ośrodku sportu i rekreacji
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii prowadzi nast ępuj ące sekcje
sportowe zarówno dla dzieci , młodzieży jak i dorosłych:
•

Piłka ręczna
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•
•
•
•
•
•

Koszykówka
Siatkówka
Piłka nożna na hali
Piłka nożna dziewcząt
Tenis stołowy
Nordick walking

Ponadto na terenie gminy Góra Kalwaria działa szereg organizacji
pozarządowych w postaci różnego rodzaju klubów i stowarzyszeń zajmuj ących si ę
działalnością sportową. Poniższa tabela przedstawia listę funkcjonujących na
terenie gminy organizacji zajmujących się krzewieniem kultury fizycznej.
Tabela 19. Organizacje pozarządowe na terenie gminy zajmujące się kulturą fizyczną.

Lp.

NAZWA ORGANIZACJI

RODZAJ DZIAŁALNO Ś CI

ILO ŚĆ ZAWODNIKÓW

1.

Korona Góra Kalwaria

Piłka nożna

150

2.

UKS Orzeł Baniocha

Piłka nożna

98

3.

KS Nadstal Krzaki Czaplinkowskie

Piłka nożna

50

4.

UKS TKM Tomice Kąty Mikówiec

Piłka nożna

44

5.

S.S Nasza Parafia

Różne

Brak danych

6.

Mazowieckie Centrum Tang Soo Do

Szkolenie sztuk walki

30

7.

KS Nadstal Krzaki Czaplinkowskie

Kick Boxing

20

8.

UKS Akademia Sportu

Zapasy

56

9.

UKS Skalar

Pływanie

70

10.

Piaseczyńskie WOPR

Sporty wodne

Brak danych

11.

UKS OSiR Góra Kalwaria

Biegi na orientacje

31

12.

Korona Góra Kalwaria

Szachy

14

Opieka zdrowotna
Podstawowa opieka medyczna
W gminie Góra Kalwaria podstawowa opieka medyczna sprawowana jest przez
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii przy ulicy Jana
Białka 4. Zakład ten znajduje się w wyremontowanym budynku po jednostce
wojskowej i oferuje komfortowe warunki korzystania z podstawowej opieki
medycznej. W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej funkcjonuj ą
następujące poradnie, pracownie i gabinety:
- Poradnia Dla Kobiet
-

Stomatologia

-

Laboratorium

-

Pracownia USG

Załącznik do Uchwały Nr L/544/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18.12.2013 roku

53

STRATEGIA ROZWOJU GMINY GÓRA KALWARIA NA LATA 2013-2020

-

Fizykoterapia

-

Przychodnia Lekarska

-

Gabinet Zabiegowy

-

Poradnia Dzieci Zdrowych

-

Poradnia Dzieci Chorych

W ramach przychodni lekarskiej przyjmują następujący lekarze specjali ści:
- medycyny rodzinnej
-

internista

-

chorób wewnętrznych

-

pediatra.

W ramach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej funkcjonuj ą
podległe jednostki organizacyjne:
- Wiejski Ośrodek Zdrowia w Baniosze
-

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Sobikowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii jest najwi ększ ą
tego typu placówką w gminie i obsługuje blisko 20 000 pacjentów.
Na terenie Góry Kalwarii funkcjonuje również Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej – Rodzinne Centrum Medyczne eMK – MED, świadcz ące odpłatne
usługi w zakresie opieki zdrowotnej jak i w ramach umów ubezpieczeniowych z
firmami Uniqa Inter Polska Medica Polska.
Ponadto na terenie samego miasta Góra Kalwaria jak i całej gminy istnieje szereg
prywatnych gabinetów lekarskich i stomatologicznych z których mog ą korzysta ć
mieszkańcy gminy.
Opieka szpitalna
Na terenie gminy Góra Kalwaria nie funkcjonuje żaden szpital. Najbliższa
tego typu placówka z której mogą korzystać mieszkańcy gminy znajduje si ę w
Piasecznie - NZOZ Szpital św. Anny w Piasecznie. Szpital św. Anny zapewnia
kompleksową, całodobową, bezpłatną opiekę medyczną w ramach kontraktu z
NFZ. Szpital św. Anny w Piasecznie 1 października 2009 roku wszedł w skład sieci
jednostek Grupy Kapitałowej EMC. To pierwsza placówka Spółki zlokalizowana w
centralnej części kraju.
Szpital świadczy usługi w oparciu o własna bazę diagnostyczną:
- pracownie badań obrazowych (USG, RTG),
- endoskopii przewodu pokarmowego (gastroskopii i kolonoskopii)
-

laboratorium analityczne,

-

pracownię badań kardiologicznych (EKG spoczynkowe, próby wysiłkowe,
monitorowanie ciśnienia i rytmu serca metodą Holtera).

Ponadto pacjenci mogą korzystać z ambulatoryjnej rehabilitacji medycznej
(kinezyterapii i zabiegów fizykalnych).
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Reasumując mieszkańcy gminy Góry Kalwarii mają dobry dost ęp do usług
medycznych zarówno na poziomie podstawowej, specjalistycznej jak i szpitalnej
opieki medycznej. Na terenie powiatu piaseczyńskiego, którego cz ęści ą jest gmina
Góra Kalwaria, funkcjonuje jeden z nowocześniejszych szpitali. Ponadto
mieszkańcy gminy Góra Kalwaria mogą korzystać z bogatej oferty w zakresie opieki
zdrowotnej oferowanej przez specjalistyczne zakłady opieki zdrowotnej jak i
szpitale z terenu Warszawy.
Polityka społeczna
Polityką społeczną w gminach zajmują się Ośrodki Pomocy Społecznej, a na
szczeblu powiatu Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.
W gminie Góra Kalwaria funkcjonuje Ośrodek Pomocy Społecznej znajdujący si ę w
Górze Kalwarii. Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, działa na podstawie
obowiązujących przepisów prawa a w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175, poz.
1362 z późniejszymi zmianami),
3) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r . o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 139, poz.992 z późniejszymi zmianami)
4) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz.7 z późniejszymi zmianami)
5) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71
poz. 734 z późniejszymi zmianami)
6) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie o światy (Dz. U. z 2004 r. Nr 256
poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
7) Statutu.
Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, przede wszystkim poprzez
podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin
oraz ich integracji ze środowiskiem.
Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności:
1) rozpoznanie potrzeb jednostkowych i środowiskowych w zakresie pomocy
społecznej,
2) udzielanie świadczeń pomocy społecznej, w tym organizowanie i zlecanie usług
opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych,
3) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,
4) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, w tym świadczeń z funduszu
alimentacyjnego,
5) przyznawanie i wypłacanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Góra Kalwaria,
6) aktywizowanie środowiska lokalnego w niesieniu pomocy społecznej,
7) koordynacja wszystkich działań związanych z pomocą społeczną na terenie
miasta i gminy Góra Kalwaria,
8) realizację innych zadań wynikających z przepisów prawa.
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W 2012 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii udzielił wsparcia
łącznie około 500 rodzinom. Najczęstszą przyczyną udzielenia pomocy przez OPS
było ubóstwo i bezrobocie. Ubóstwo stwierdzone zostało w 249 rodzinach przy
czym 43% tych rodzin pochodziło z obszaru wiejskiego gminy natomiast 57% z
terenów miejskich gminy. W przypadku bezrobocia –pomocy udzielono 250
rodzinom (w tym 44% pochodziło z obszarów wiejskich gminy natomiast pozosta łe
56% z terenów miejskich). Kolejną znaczącą przyczyną udzielania pomocy była
długotrwała choroba – w tym przypadku Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze
Kalwarii udzielił pomocy 146 rodzinom (33% tych rodzin pochodziło z obszarów
wiejskich gminy). Pozostałe główne przyczyny udzielenia pomocy społecznej w
2012 roku to:
- niepełnosprawność
-

bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych

-

alkoholizm

Wszystkie powody udzielenia pomocy społecznej rodzinom w Górze Kalwarii
przedstawia tabela.
Tabela 20. Powody udzielania pomocy społecznej rodzinom w gminie Góra Kalwaria w 2012 r.

Gmina
ogółem

Obszary
wiejskie

Obszar
miejski

Obszary
Wiejskie
%

Obszar
Miejski
%

Ubóstwo

249

108

141

43

57

2

Niepełnosprawność

128

53

75

41

59

3

Długotrwała choroba

146

49

97

33

67

4

Bezrobocie

250

110

140

44

56

5

Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa
domowego

30

16

14

53

47

6

Alkoholizm

19

10

9

52

48

7

Potrzeba ochrony macierzyństwa

31

20

11

64

36

8

Bezdomność

16

6

10

37

63

9

Trudności w przystosowaniu do życia
po opuszczeniu zakładu karnego

0

0

0

-

-

10

Narkomania

1

1

0

100

0

11

Sieroctwo

1

0

1

0

100

12

Zdarzenie losowe

4

0

4

0

100

13

Przemoc w rodzinie

4

3

1

25

75

Łącznie

-

-

-

-

-

Lp.

Powody udzielenia pomocy

1

Źródło: opracowanie własne na bazie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii
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Pozycja łącznie w tabeli nie została wypełniona ponieważ jedno świadczenie mogło
zostać przyznane z kilku powodów. Tak wi ęc sumowanie poszczególnych kolumn
nie dawało by faktycznego obrazu ilu rodzinom łącznie udzielono pomocy
społecznej. Kształtowanie się wielkości pomocy społecznej wg głównych przyczyn
w latach 2008 – 2012 przedstawia wykres 12.

Główne kierunki udzielania pomocy społecznej w zasadzie są nie zmienne w
przeciągu całego okresu pokazanego na wykresie. Największą stabilności ą
charakteryzuje się bezrobocie jako powód udzielania pomocy społecznej, gdyż w
tym przypadku praktycznie w całym okresie pomoc z tego powodu otrzymywała
taka sama liczba rodzin. Generalnie w ciągu ostatnich trzech lat pomimo pewnej
poprawy w 2009 roku w każdym z przypadków ilo ść otrzymuj ących pomoc rodzin
pozostawała na względnie podobnym poziomie. Oznacza to, iż działania
zmierzające do zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego nie do końca
przynoszą spodziewany efekt. W gminie Góra Kalwaria wci ąż nie uporano si ę ze
zjawiskiem
wykluczenia
z
powodu
ubóstwa,
bezrobocia
czy
też
niepełnosprawności.
Polityka gminy zasadniczo nie może opierać się tylko na wypłacaniu
zasiłków a więc na „gaszeniu” już istniejącego pożaru. Gmina powinna podejmowa ć
działania zmierzające do aktywizacji grup społecznie wykluczonych . Temu powinny
służyć między innymi środki pochodzące z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
przeznaczane na aktywne formy walki z bezrobociem i aktywne formy
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
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Wielkość zasiłków wypłacanych w latach 2008 – 2012 przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii przedstawia wykres 13, natomiast struktur ę
tej pomocy pokazuje tabela 21 zamieszczona poniżej.

Tabela 21. Zestawienie zasiłków wypłaconych przez OPS w gminie Góra Kalwaria w latach 2008-20102

Formy
pomocy
społecznej

Nakłady finansowe w zł

2009
Gmina
ogółem

Tereny
wiejskie

756455

Zasiłki
okresowe
Zasiłki
celowe

Zasiłki
stałe

Specjalny
zasiłek
celowy
Razem

2010
Miasto

Gmina
ogółem

Tereny
wiejskie

151291

605164

708217

173753

76451

97302

310495

136618

8510
124921
3

2012
Miasto

Gmina
ogółem

Tereny
wiejskie

Miasto

134561

573656

763859

145133

618726

190830

93506

97324

222971

109255

113716

173877

211480

103625

107855

173549

85039

88510

3744

4766

15486

7588

7898

12851

6297

6554

368104

881109

112601
3

339280

786733

117323
0

345724

827506

Wielkość zasiłków wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w
zasadzie utrzymuje się na stałym poziomie. Warto jednak zwróci ć uwag ę na
zmieniającą się strukturę udzielanych zasiłków. Jeszcze w 2008 roku wi ększość
zasiłków zarówno stałych , okresowych jak i celowych absorbowały tereny miejskie
gminy. Natomiast w 2010 i 2012 roku jedynie w przypadku zasiłków sta łych
większość pomocy kierowana była na tereny miejskie a w pozostałych zasiłkach ich
absorbcja była praktycznie taka sama zarówno na terenach wiejskich jak i miejskich
gminy. Ś wiadczyć może to o pogarszającej się sytuacji na tych terenach je śli chodzi
o kwestię wykluczenia.
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii udzielił w 2012 r. łącznie 1
173 230 zł świadczeń społecznych.
Na terenie gminy Góra Kalwaria funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w
Górze Kalwarii im. Waleriana Łukasińskiego który jest jednostk ą organizacyjn ą
Powiatu Piaseczyńskiego, działającą w formie jednostki budżetowej o zasi ęgu
ponadgminnym. Przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz
osób przewlekle psychicznie chorych. Dom wpisany jest do rejestru domów pomocy
społecznej prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego. Nadzór nad Domem
sprawuje Starosta Powiatu Piaseczyńskiego przy pomocy Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Piasecznie oraz Wojewoda Mazowiecki w zakresie
wymaganych standardów określonych odrębnymi przepisami.
Bezpieczeństwo publiczne
Obszar gminy Góra Kalwaria podlega – w zakresie ładu, bezpieczeństwa i
porządku publicznego – Komisariatowi Policji w Górze Kalwarii. Zasi ęg działania
Komisariatu obejmuje także – obok Góry Kalwarii , pozostałe miejscowo ści gminy.
Stan etatowy komisariatu wynosił na koniec 2012 roku 28 etatów policyjnych oraz 2
etaty cywilne.
W 2003 roku decyzją Rady Miasta powołana do życia została straż miejska w
Górze Kalwarii, która na dzień dzisiejszy zatrudnia 9 osób – komendanta i 8
strażników. Szczegółowe zestawienie kategorii przestępstw odnotowanych na
terenie gminy Góra Kalwaria przedstawia poniższa tabela.
Tabela 22. Zestawienie kategorii przestępstw odnotowanych na terenie gminy Góra Kalwaria w latach 2010-2012.

2012

% ogółu w 2012 r.

202

65

17%

315

125

32%

135

50

13%

5

1

0,3%

18

7

1,7%

381

142

36%

1056

390

100%

Lp.

Kategoria

2010-2012

1

Włamania

2

Kradzieże

3

Zniszczenia mienia

4

Pobicie

5

Rozboje

6

Nietrzeźwi kierujący

RAZEM:
Źródło: Komisariat Policji w Górze Kalwarii

Na koniec 2012 roku 36% wszystkich popełnionych w tym roku przest ępstw
stanowili nietrzeźwi kierowcy. W dalszej kolejności były to kradzieże, włamania i
zniszczenia mienia.
Zasoby mieszkaniowe
Na zasoby mieszkaniowe gminy Góra Kalwaria składa się 9124 mieszkań o
łącznej powierzchni 755 041 m2 ( stan na 2012 rok).
W strukturze własności wyróżnić można cztery rodzaje własności lokali
mieszkalnych:
- spółdzielcze (Spółdzielnia Mieszkaniowa w Górze Kalwarii),
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-

wspólnot mieszkaniowych,

-

mieszkania i domy prywatne;

-

mieszkania komunalne,

Ś rednia powierzchnia jednego mieszkania w gminie Góra Kalwaria osiągnęła w
2012 roku wartość 82,8 m2. Wielkość ta jest niższa od średniej powiatowej jak i od
średniej dla większości gmin. Jedynie w przypadku gminy Tarczyn mamy do
czynienia z niższym poziomem tego wskaźnika gdzie wynosi on 80,5 m 2 .
W pozostałych gminach powiatu piaseczyńskiego średnia wielkość mieszkania
kształtuje się na poziomie od 87,2 m2 do 120,6 m2. Tą najwyższą średnią wielkość
mieszkania uzyskano w gminie Lesznowola. Jest to efektem dominacji
budownictwa jednorodzinnego na terenie tej gminy przy czym ważnym elementem
jest fakt, iż gmina ta charakteryzuje się stosunkowo nowym budownictwem
jednorodzinnym. Nowe domy charakteryzują si ę zwykle większ ą powierzchni ą niż
budowane wcześniej. W przypadku gminy Góra Kalwaria mamy do czynienia z
zupełnie inną sytuacją. Na terenie gminy przede wszystkim wyst ępuje budownictwo
wielorodzinne i to zarówno w zasobach komunalnych jak i spółdzielni
mieszkaniowej. Posiadane przez nich zasoby mieszkaniowe powstały zwykle
jeszcze przed transformacją ustrojową a wówczas powierzchnia mieszkań była o
wiele mniejsza niż mieszkań budowanych dzisiaj. Oczywiście w gminie Góra
Kalwaria (w tym przede wszystkim w mieście Góra Kalwaria) powstaj ą nowe
budynki ale jest ich niewiele i nawet przy założeniu że mieszkania w nich
oferowane posiadają ponadprzeciętny metraż to nie maj ą one zasadniczego
wpływu na średnią powierzchnię mieszkania w gminie. Ponadto w gminie wyst ępuje
budownictwo jednorodzinne , gdyż przeważająca część gminy to obszary wiejskie.
Przy czym w budownictwie tym też dominują budynki budowane jeszcze przed
1989 rokiem, gdzie średnia powierzchnia takich budynków również była o wiele
niższa od tych budowanych dzisiaj. Dopiero w ostatnich latach zacz ęło rozwija ć si ę
dynamicznie nowe budownictwo jednorodzinne, którego wpływ na pewno jest ju ż
odczuwalny na średnią wielkość mieszkania w gminie ale jeszcze nie na tyle aby
osiągnąć chociażby poziom średniej powiatowej (który wynosi 93 m 2). Mimo że
średnia powierzchnia mieszkania w gminie Góra Kalwaria jest jedn ą z niższych w
powiecie piaseczyńskim to i tak należy zauważyć że w ostatnim okresie nast ąpił w
tym zakresie znaczący postęp co wyraźnie widać na wykresie poniżej.
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Jak widać na rysunku jeszcze w połowie poprzedniego dziesi ęciolecia średnia
powierzchnia mieszkania w gminie Góra Kalwaria wynosiła zaledwie 75m 2 a więc w
przeciągu ostatnich sześciu lat wzrosła o ponad 7 metrów kwadratowych.
Tabela 23. Zasoby mieszkaniowe w gminach w 2012 r.
Liczba
Mieszkań
Izb na
Izb ogółem
Gmina
ogółem
mieszkanie
Powiat
69089
279820
4,1
piaseczyński
Góra Kalwaria
9124
35765
3,9
Konstancin9897
40867
4,1
Jeziorna
Lesznowola
8647
41273
4,8
Piaseczno
33564
129434
3,9
Prażmów
3191
14716
4,6
Tarczyn
4666
17765
3,8

Źródło: opracowanie własne na bazie Banku Danych Regionalnych GUS

Powierzchnia w m2
Mieszkań
Mieszkania
Izba średnio
ogółem
średnio
6425475

93,0

23,0

755041

82,8

21,1

980898

99,1

24,0

1042584
2925565
345732
375655

120,6
87,2
108,3
80,5

25,3
22,6
23,5
21,1

Porównując wartości innego wskaźnika – średnią powierzchnię mieszkania
w przeliczeniu na 1 obywatela – gmina Góra Kalwaria z wynikiem 29,4 m 2 klasuje
się znacznie poniżej średniej powiatowej która wynosi 38,0 m2 oraz poniżej średniej
dla każdej z pozostałych gmin powiatu piaseczyńskiego. Najwyższy wskaźnik
posiada gmina Lesznowola 47,0 m 2 a więc o ponad 17 m2 więcej. Oczywiście
gmina Lesznowola jest gminą o mniejszej liczbie ludności ale gdyby nawet
powierzchnię mieszkań odnieść do takiej liczby ludności jak ma Góra Kalwaria to i
tak średnia powierzchnia mieszkania przypadająca na jednego mieszkańca
wyniosłaby ponad 40,5 m2 a więc ponad 10 m2 więcej aniżeli teraz wynosi ta
średnia dla gminy Góra Kalwaria.
Jeśli chodzi o wyposażenie mieszkań w podstawowe media to sytuacj ę w
tym zakresie przedstawia poniższy wykres.
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Wykres 15. Wyposażenie mieszkań na terenie gminy Góra Kalwaria w infrastrukturę
techniczną (2010 rok ).
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Generalnie jeśli chodzi o wyposażenie mieszkań na terenie gminy Góra Kalwaria w
infrastrukturę techniczną to sytuacja wygląda nieźle. Najgorzej jest z dost ępem do
gazu sieciowego w który wyposażonych jest nieco ponad 35% mieszkań. Warto też
zwrócić uwagę na wyposażenie mieszkań w centralne ogrzewanie tutaj wskaźnik
ten wynosi 77% jak na początek XXI wieku nie jest to wielko ść imponuj ąca tak
samo jak fakt iż ponad 6 % mieszkań nie posiada dost ępu do wodoci ągów a blisko
15% do łazienki z ustępem spłukiwanym. Sytuacja w tym zakresie powinna ulec
zdecydowanej poprawie i duża rola w tym zakresie leży po stronie gminy.
Kolejnym wskaźnikiem opisującym rynek mieszkaniowy jest średnia liczba
izb przypadająca na 1 mieszkanie. W tej kategorii gmina Góra Kalwaria z wynikiem
3,9 izby na mieszkanie wypada nieco korzystniej ni ż poprzednio. Po pierwsze ze
względu na fakt, iż poziom ten jest prawie identyczny ze średni ą izb
przypadających na mieszkanie w powiecie piaseczyńskim (4,1) a po drugie dlatego
że jest to taki sam wynik jak gminy Piaseczno (3,9 izby na mieszkanie) i lepszy od
gminy Tarczyn (3,8 izby na mieszkanie). Średnia liczba izb przypadaj ących na
mieszkanie jest również nieco wyższa od średniego wskaźnika dla Polski
wynoszącego 3,8. Jeśli chodzi o powiat piaseczyński to najwięcej izb na
mieszkanie przypada w gminie Lesznowola.
Tabela 24. Mieszkania oddane do użytku w gminie Góra Kalwaria w latach 2003- 2009.
Powierzchnia w m2
Liczba
Mieszkania oddane do
Średnia
mieszkań
użytku na 1000
Mieszkań
powierzchnia
Rok
ogółem
ludności
ogółem
mieszkania
2003
23
991
43,1
0,9
2005
45
1996
44,4
1,8
2007
33
1451
44,0
1,3
2009
23
997
43,3
0,9
Ogółem

124

5435

43,8

Źródło: opracowanie własne na bazie Banku Danych Regionalnych GUS
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W okresie 2003-2009 oddano do użytku w gminie Góra Kalwaria łącznie 124
nowych mieszkań o średniej powierzchni użytkowej przekraczającej 43 m2.
Oznacza to, iż każdego roku oddawano do użytku średnio 4,9 mieszkań na 1000
mieszkańców miasta. W poszczególnych latach skala budownictwa w badanej
gminie była zróżnicowana. Najlepszym okresem dla budownictwa mieszkaniowego
w gminie Góra Kalwaria był rok 2005, w którym oddano do użytku 45 nowych
obiektów mieszkalnych, o średniej powierzchni 44,4 m2. Jest to generalnie średnia
wielkość mieszkań, które najchętniej są kupowane na rynku. Należy zaznaczyć, iż
taka wielkość mieszkania odstaje od średniej w wielu krajach Unii Europejskiej i nie
wynika ona z małych potrzeb mieszkaniowych mieszkańców tej czy innej gminy a
raczej z zasobności posiadanego portfela.
Tabela 25. Mieszkania oddane do użytku w gminach w 2009 r.

Gmina
Powiat piaseczyński
Góra Kalwaria
KonstancinJeziorna
Lesznowola
Piaseczno
Tarczyn

Powierzchnia w m2

Liczba
mieszkań
ogółem

Mieszkań
ogółem

287
23

Mieszkania oddane do
użytku na 1000 ludności

12259
997

Średnia
powierzchnia
mieszkania
42,7
43,3

91

4733

52,0

3,8

1
172
0

42
6487
0

42,0
37,7
0,0

0,1
2,4
0,0

Źródło: opracowanie własne na bazie Banku Danych Regionalnych GUS

1,8
0,9

Bardzo miarodajnym wskaźnikiem oceniającym stan budownictwa
mieszkaniowego gminy jest liczba mieszkań oddanych do użytku w przeliczeniu na
1000 jej mieszkańców. W gminie Góra Kalwaria wartość tego wskaźnika w
poszczególnych latach była różna. W 2009 r. wartość omawianego wskaźnika
osiągnęła poziom 0,9 – niższy od średniej wartość powiatu 1,8 mieszkania na
1000 obywateli. Najlepszą wartość osiągnęła gmina Konstancin Jeziorna – 3,8. Z
kolei znacznie od reszty gmin odstaje Lesznowola notująca odpowiednio 0,1
nowych mieszkań na 1000 obywateli – jest to efekt tego i ż w gminie rozwija się
praktycznie wyłącznie budownictwo jednorodzinne.
Nową i coraz bardziej popularną formą zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych przez gminy jest tworzenie Towarzystw Budownictwa
Społecznego, które budują i zarządzają mieszkaniami czynszowymi. Samorządy
gminne mogą mieć udziały w takiej spółce np. poprzez wniesienie aportem działki
budowlanej lub partycypację finansową. Preferencyjny kredyt na budowę mieszkań
w ramach TBS-ów udziela Krajowy Fundusz Mieszkaniowy. TBS-y są szansą
zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy – jak wynika z doświadczeń Warszawy, a także
mniejszych miast – są najliczniejszą grupą klientów tej formy budownictwa. Lokalne
władze mają duży wpływ na to czy TBS-y odniosą sukces w danej gminie, gdyż to
właśnie Rada Miejska ustala maksymalne stawki czynszowe w tych mieszkaniach.
Z powyższych danych wynika, iż tempo rozwoju budownictwa
mieszkaniowego w gminie Góra Kalwaria nie jest zbyt du że, choć gmina posiada
potencjał w tym zakresie – z jednej strony blisko ść aglomeracji warszawskie z
drugiej strony niższe ceny gruntów niż w Warszawie. Pewnym hamulcem rozwoju
budownictwa mieszkaniowego w gminie może być brak planu zagospodarowania
przestrzennego dla części miejscowości. Aby uzyskać pełen obraz w zakresie
tempa budownictwa mieszkaniowego zarówno wielorodzinnego jak i
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jednorodzinnego należałoby przeanalizować również ilość wydawanych pozwoleń
na budowę. Tutaj sytuacja wyglądała następująco:
-

w 2007: 433

-

w 2008: 508

-

w 2009: 489

-

w 2010: 427

-

w 2011: 398

Choć w ostatnich dwóch latach odnotowano spadek wydawanych pozwoleń
na budowę, w kolejnych latach można się spodziewać dalszego zainteresowania
budową nowych mieszkań w mieście, gdyż może to stać się niezłą lokatą kapitału
dla inwestorów (indywidualnych i komercyjnych). Analizy ekonomistów, oparte na
doświadczeniach innych państw Unii Europejskiej jasno pokazują, że w
najbliższych 10-15 latach wartość działek budowlanych i mieszkań w atrakcyjnych
częściach Polski (a Górę Kalwarię również należy do takich zaliczyć) mogą w
dalszym ciągu rosnąć choć na fali ostatniego kryzysu zadłużeniowego w 2008 roku
ceny mieszkań utrzymują tendencję spadkową.
Pewnym hamulcem rozwoju budownictwa mieszkaniowego, szczególnie w
północnej części gminy może być fakt lokalizacji ogromnego wysypiska odpadów
komunalnych w miejscowości Łubna. Jest to z pewno ści ą fakt mocno ograniczaj ący
atrakcyjność takich terenów.
Mieszkania komunalne
Samorządy gminne ustawowo zobligowane są do zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych swoich obywateli. Gmina Góra Kalwaria posiada w swoim majątku
76 budynki komunalne, w których znajduje się łącznie 514 mieszkania o łącznej
powierzchni 18 068,94 m2. W ramach tych budynków gmina posiada mieszkania w
60 budynkach należących wyłącznie do gminy. Łączna ilość mieszkań
komunalnych zlokalizowanych w tych budynkach wynosi 399. Ponadto gmina Góra
Kalwaria posiada 115 lokali zlokalizowanych w 16 budynkach wspólnot
mieszkaniowych.
Zasób mieszkaniowy gminy w przeważającej części to budynki z końca XIX
wieku i pierwszej połowy XX wieku . Zasób ten stanowi 88% lokali mieszkalnych.
Lokale mieszkalne w tych budynkach cechuje niski standard wyposażenia co
przedstawia poniższy wykres.
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Najlepiej wygląda sytuacja w zakresie instalacji elektrycznej i wodnej, w
przypadku których 100% lokali jest w nią wyposażonych. Znacznie gorzej
prezentują się dane w zakresie instalacji centralnego ogrzewania – tutaj tylko 13%
ogółu lokali komunalnych jest w nią wyposażonych. W pozostałej cz ęści lokali
komunalnych podstawowym system grzewczym jest ogrzewanie piecowe z
wykorzystaniem pieców węglowych. Jeśli chodzi o wyposażenie w tzw. media
cywilizacyjne to 90% lokali komunalnych wyposażonych jest w WC ale już tylko
72% lokali jednocześnie w łazienkę. Dane te pokazują , iż przed gmin ą stoj ą pilne
zadania modernizacji i remontów posiadanych komunalnych zasobów
mieszkaniowych. Oczywiście mając na uwadze wiek niektórych budynków i ich
ogólny stan techniczny w wielu przypadkach przeprowadzanie remontów czy też
modernizacji jest zupełnie nie opłacalne. W takich sytuacjach lepszym
rozwiązaniem jest wyłączenie takich budynków z eksploatacji i przeniesienie
mieszkańców do innych lokali. Oczywiście główną przeszkodą przeprowadzenia
takiego rozwiązania jest brak nowych lokali komunalnych.

1.3.6 Infrastruktura techniczna
System komunikacji
Komunikacja drogowa
Dostępność komunikacyjna całego obszaru gminy Góra Kalwaria jest bardzo dobra,
głównie dzięki zagęszczeniu dróg na jej terenie oraz dogodnym połączeniom
gminami sąsiednimi (gmina Konstancin Jeziorna, gmina Piaseczno, gmina
Prażmów i gmina Tarczyn) a w szczególności zaś z miastem Warszawa. Z uwagi
na bliskie położenie stolicy i wysoki poziom zurbanizowania obszaru, sieć
komunikacyjna na terenie gminy Góra Kalwaria jak i powiatu piaseczyńskiego jest
stosunkowo gęsta i dobrze zorganizowana. Układ komunikacyjny gminy
przedstawiony jest na poniższym rysunku.
Rysunek 8. Układ drogowy gminy Góra Kalwaria
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Źródło: MZDW Warszawa

Podstawowy układ komunikacyjny gminy wyznaczają:
o drogi krajowe, zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i
Autostrad w Warszawie:


droga nr 50 (Ciechanów - Płońsk - Wyszogród - Ruszki - Sochaczew Mszczonów - Grójec - Góra Kalwaria - Kołbiel - Mińsk Mazowiecki Łochów - Ostrów Mazowiecka), która przebiega w całości przez
województwo mazowieckie i stanowi otwarty od północy pierścień
drogowy wokół aglomeracji warszawskiej,



droga nr 79 (Warszawa - Kozienice - Zwoleń - Sandomierz - Połaniec
- Nowe Brzesko - Kraków - Trzebinia - Chrzanów - Jaworzno Katowice - Chorzów – Bytom) łącząca centralną i południowowschodnią części kraju.

Ponadto należy zaznaczyć że poprzez rozwiniętą sieć dróg wojewódzkich i
wymienione dwie drogi krajowe, gmina Góra Kalwaria ma bardzo dobre
połączenie do drogi ekspresowej S-7, drogi krajowej nr 8 oraz drogi krajowej
nr 2 ( planowana autostrada A-2)
o drogi wojewódzkie zarządzane przez Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich:


droga nr 680 Góra Kalwaria /droga 50/ - rzeka Wisła - Ostrówek
/droga 50/,



droga nr 724 Warszawa - Konstancin Jeziorna - Góra Kalwaria,



droga nr 731 Potycz - Warka – Białobrzegi,



droga nr 734 Baniocha - Kawęczyn - Dębówka – rzeka Wisła Nadbrzeż - Otwock Wielki – Wygoda,



droga nr 739 Brzumin – rzeka Wisła - Piwonin - Sobienie Jeziory –
Osieck,



droga nr 769 stacja kolejowa Góra Kalwaria - droga 79,
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droga nr 799 Dziecinów - Kosumce - Ostrówek /droga 50/,



droga nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - gr. woj.

o część dróg powiatowych, podległych Powiatowemu Zarządowi Dróg w
Piasecznie.
Stan techniczny dróg krajowych przebiegaj ących przez teren gminy jest generalnie
dobry. W ostatnich latach remontowana była droga nr 50, dostała ona now ą
nawierzchnię. Jednakże wzmożony ruch dużych samochodów spowoduje zapewne
konieczność jej ponownego remontu za kilka lat. W miesi ącu wrze śniu –
październiku 2011 roku remontowana była natomiast droga krajowa nr 79 na
odcinku Góra Kalwaria – Piaseczno.
Tabela 26. Sieć drogowa na terenie gminy Góra Kalwaria.
Długość drogi na terenie gminy
[km]
Kategoria drogi
powiatowa
61,0
gminna, w tym o
130
nawierzchni:
asfaltowej
70
z kostki betonowej
2
asfaltowo-żwirowej
0
żwirowej
38
gruntowej
20
Razem
191

Udział drogi w sieci drogowej gminy
[%]
31,9

Źródło: opracowanie własne

68,1
36,6
0,0
19,9
10,5
100,0

Drogi gminne zarządzane i utrzymywane są przez gminę Góra Kalwaria, która
zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym, jako zarządca dróg podejmuje m.in.
następujące zadania:
o Opracowuje projekty planów finansowych budowy, utrzymania i ochrony
dróg oraz obiektów mostowych,
o Opracowuje plany rozwoju sieci drogowej,
o Pełni funkcję inwestora dla dróg gminnych,
o Koordynuje roboty w pasie drogowym,
o Prowadzi gospodarkę gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi
w zarządzie organu zarządzającego drogą.
Stan techniczny dróg gminnych asfaltowych należy ocenić jako dobry.
Gmina od wielu już lat inwestuje w rozwój własnej infrastruktury drogowej dbając o
jej jakość i stan techniczny. Jednak wiele dróg wymaga jeszcze gruntownej
modernizacji nawierzchni, a w niektórych przypadkach wzmocnienia podbudowy.
Drogi wewnętrzne w zdecydowanej większości stanowią drogi gruntowe, pełniące
funkcje dojazdową do pól, obszarów leśnych i oddalonych osiedli.
Instytucją odpowiedzialną za utrzymanie infrastruktury dróg powiatowych jest
Powiatowy Zarząd Dróg w Piasecznie, będący jednostką Starostwa Powiatowego w
Piasecznie. Stan techniczny dróg powiatowych prezentuje się dużo gorzej w
porównaniu z drogami gminnymi. Spowodowane jest to przede wszystkim
niewystarczającymi środkami finansowymi, jakimi dysponują polskie powiaty w celu
utrzymywania bieżącej sieci dróg powiatowych oraz jej rozwoju. Relatywnie krótszy
jest też okres inwestowania w te drogi.
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Komunikacja kolejowa
Przez powiat piaseczyński przechodzą linie kolejowe zeletryfikowane
normalnotorowe Warszawa-Piaseczno-Czachówek-Warka-Radom-Kielce-Kraków
oraz Skierniewice – Tarczyn - Góra Kalwaria - Mińsk Mazowiecki, a także
niezeletryfikowana normalno-torowa bocznica kolejowa Piaseczno-Jeziorna-EC
Siekierki. Z tych linii przez teren gminy Góra Kalwaria przebiega jedynie linia
Skierniewice – Mińsk Mazowiecki o raczej lokalnym znaczeniu i małych
możliwościach wykorzystania jako dowozu ludności do miejsc pracy. Tą rolę
spełnia uruchomiona w roku 2010 łącznikowa linia kolejowa Góra Kalwaria –
Warszawa. W aglomeracji warszawskiej dynamicznie rozwija ć się zaczyna Szybka
Kolej Miejska, jednakże plany jej rozwoju na chwilę obecn ą nie obejmuj ą Góry
Kalwarii. Najbliższy projektowany przystanek Szybkiej Kolei Miejskiej ma
znajdować się w Czachówku co uwidocznione jest na mapie przedstawionej na
rysunku.
Rysunek 9 . Aktualne i planowane trasy SKM.

Komunikacja samochodowa
Obsługa transportowa mieszkańców gminy realizowana jest poprzez
zbiorowy transport publiczny, zbiorowy transport prywatny i transport indywidualny.
Jeśli chodzi o zbiorowy transport publiczny to obsługiwany jest on przez PPKS
Warszawa oraz PKS Grójec. W ostatnich latach została również znacznie
rozbudowana zbiorowa komunikacja prywatna, charakteryzująca się powszechną
dostępnością i konkurencyjnymi cenami. W 2011 roku uruchomiona została przez
ZTM w Warszawie autobusowa linia podmiejska nr 742 łącz ąca Gór ę Kalwari ę z
Warszawą.
Komunikacja lotnicza
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Na terenie gminy Góra Kalwaria nie znajduj ą się żadne porty lotnicze ,
jednakże gmina położona jest w bliskiej odległości od warszawskiego lotniska na
Okęciu
oferującego
gęstą
siatkę połączeń lotniczych
krajowych
i
międzynarodowych. Mieszkańcy gminy posiadają łatwy dostęp do lotniska poprzez
sieć dróg krajowych i wojewódzkich, komunikację kolejow ą i samochodow ą.

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna
Zaopatrzenie w wodę
Zarządzanie gospodarką wodną na terenie gminy Góra Kalwaria powierzone
zostało Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Górze Kalwarii. Zakład Gospodarki
Komunalnej powstał w 2006 roku jako jednostka organizacyjna gminy. Zak ład
administruje i zarządza siecią wodociągową, kanalizacyjn ą i ciepln ą wraz z ich
budowlami i urządzeniami. Świadczy również usługi w zakresie wywozu
nieczystości stałych i płynnych. Mieszkańcy miasta i gminy mogą również uzyskać
kompleksową obsługę w zakresie projektowania i wykonawstwa przyłączy wodnokanalizacyjnych. jak też usług transportowych.
Długość sieci wodociągowej na obszarze gminy Góra Kalwaria wynosi
prawie 228 km i obejmuje ponad 7,6 tys. przyłączy do budynków mieszkalnych i
zbiorowego zamieszkania. Ś redni stopień zwodociągowania gminy wynosi 95%.
Zużycie wody na 1 mieszkańca w 2012 r. roku wyniosło 39,3 m3 i w stosunku do lat
poprzednich uległo niewielkiemu zmniejszeniu (na koniec 2010 roku wynosiło
41 m3).
Szczegółowe dane na temat długości sieci wodociągowej i liczby przyłączy
przedstawia tabela.
Tabela 27. Parametry infrastruktury wodociągowej gminy Góra Kalwaria.

Miasto Góra Kalwaria
Długość czynnej sieci rozdzielczej
Połączenia
prowadzące
do
budynków
mieszkalnych
i
zbiorowego zamieszkania
Woda dostarczona gospodarstwom
domowym
Ludność korzystająca z sieci
wodociągowej
Obszar wiejski gminy Góra
Kalwaria
Długość czynnej sieci rozdzielczej
Połączenia
prowadzące
do
budynków
mieszkalnych
i
zbiorowego zamieszkania
Woda dostarczona gospodarstwom
domowym
Ludność korzystająca z sieci
wodociągowej
Ogółem miasto i gmina Góra
Kalwaria

Jednostka
miary

2006

2007

2008

2009

2010

2012

km

29,1

31,6

32,1

32,1

32,2

32,8

szt.

1491

1655

1860

1945

2010

2082

dam3

393,6

398,1

405,1

425,0

443,5

272,8

osoba

1220
0

1225
0

1265
0

1270
0

1250
0

12640

Jednostka
miary
km

2006

2007

2008

2009

2010

2012

185,6

188,4

189,6

190,9

193,3

194,6

szt.

3896

4013

4455

4909

5300

5531

dam3

502,3

608,5

521,7

538,7

637,9

778,2

osoba

1200
0

1215
0

1220
0

1230
0

1200
0

12300

Jednostka
miary

2006

2007

2008

2009

2010

2012
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Długość czynnej sieci rozdzielczej
Połączenia
prowadzące
do
budynków
mieszkalnych
i
zbiorowego zamieszkania
Woda dostarczona gospodarstwom
domowym
Ludność korzystająca
wodociągowej

z

sieci

km

214,7

220,0

221,7

223,0

225,5

227,4

szt.

5387

5668

6315

6848

7310

7613

dam3

895,9

1006,
6

926,8

963,7

1081,
4

1005,1

osoba

2420
0

2440
0

2485
0

2300
0

2450
0

24940

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZGK

W 2012 roku do sieci wodociągowej podłączonych było 7613 budynków
mieszkalnych i zbiorowego zakwaterowania, co w efekcie daje stopień
zwodociągowania miasta na poziomie ok. 98%. Wodociągowa sieć rozdzielcza na
dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiła 227,4 km, z czego na tereny miejskie gminy
przypadało 32,8 km natomiast na tereny wiejskie gminy 194,6 km. Taka struktura
rozdzielczej sieci czynnej nie dziwi, gdyż w gminie dominuj ą tereny wiejskie.
W ciągu ostatnich pięciu lat zwiększała się systematycznie liczba podłączonych
budynków do sieci wodociągowej z 5387 w 2006 roku do 7613 w 2012 roku.
Zapotrzebowanie na wodę w gminie wci ąż rośnie co wymaga nowych inwestycji
zarówno w nowe sieci rozdzielcze jak i modernizację już istniejących oraz w
rozbudowę i budowę nowych stacji uzdatniania wody. Poziom zużycia wody w
gminie Góra Kalwaria w latach 2006 – 2012 przedstawia poniższy wykres.

Widzimy na wykresie zauważalną tendencję wzrostową jeśli chodzi o zużycie
wody przez gospodarstwa domowe, jednakże w ci ągu przedstawionego okresu
zdarzały się spadki zużycia wody. Warto zwrócić uwagę na zmniejszaj ący si ę
przedział w zużyciu wody pomiędzy obszarami miejskimi a obszarami wiejskimi
gminy.
Bardzo ważnym aspektem jest w przypadku sieci wodociągowej nie tylko
sama możliwość podłączenia się do niej ale również skuteczność jej działania
mierzona awaryjnością sieci. Ilość awarii sieci wodoci ągowej na terenie gminy Góra
Kalwaria przedstawia wykres.
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Stopień awaryjności sieci wodociągowej na terenie gminy Góra Kalwaria jest
stosunkowo niskim poziomie. Warty odnotowania jest fakt spadku ilo ści awarii w
2010 roku do 38 z 63 w 2009 roku. Zauważyć jednak należy , iż do 2009 roku ilo ść
awarii systematycznie rosła. Spadek w 2010 roku może być zatem chwilowy. Nie
zwalnia to zatem Zakładu Gospodarki Komunalnej od podejmowania prac
modernizacyjnych sieci.
Mieszkańcy gminy Góra Kalwaria zaopatrywani są w wod ę z uj ęć wody
przedstawionych w tabeli.
Tabela 28. Struktura dostaw i produkcji wody na terenie Gminy Góra Kalwaria w 2012 roku.

L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Miejsce produkcji
SUW Góra Kalwaria
SUW Baniocha
SUW Brześce
SUW Brzumin
SUW Coniecw
SUW Czersk
SUW Kąty
SUW Sierzchów
SUW Sobików
RAZEM

Ilość wody w m3
654682
380800
48183
24221
30782
21444
0
132116
273090

Udział w %
41,6
24,7
2,8
1,5
1,9
1,8
0,0
10,5
15,2
100

Odprowadzanie ścieków i oczyszczalnie ścieków
Na terenie gminy Góra Kalwaria występuje bardzo duża dysproporcja
pomiędzy długością sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Do sieci kanalizacyjnej
przyłączonych jest 2696 budynków podczas gdy w przypadku wodociągu wartość
ta wynosi ponad 7600. Poziom wyposażenia gminy w infrastrukturę służącą
odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków komunalnych jest zatem na stosunkowo
niskim poziomie. Potwierdzają to wskaźniki zwodociągowania i skanalizowania.
Podczas gdy ten pierwszy wynosi 95%, to wskaźnik skanalizowania wynosi około
60%. Jest to jednak i tak dobry rezultat na tle pozostałych gmin powiatu
piaseczyńskiego. W całym powiecie funkcjonuje zaledwie 306,25 km czynnej sieci
kanalizacyjnej, liczba przyłączy do budynków wynosi 5.420 szt., z tego na gminę
Góra Kalwaria przypada blisko 87 km czynnej sieci kanalizacyjnej. Szczegółowe
dane dotyczące infrastruktury kanalizacyjnej gminy Góra Kalwaria prezentuje
poniższa tabela.
Tabela 29. Parametry infrastruktury kanalizacyjnej gminy Góra Kalwaria - stan na koniec roku.
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Miasto Góra Kalwaria
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej
Połączenia prowadzące do budynków
mieszkalnych
i
zbiorowego
zamieszkania
Ścieki odprowadzone
Ludność
korzystająca
z
sieci
kanalizacyjnej
Obszar wiejski gminy Góra
Kalwaria
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej
Połączenia prowadzące do budynków
mieszkalnych
i
zbiorowego
zamieszkania
Ścieki odprowadzone
Ludność
korzystająca
z
sieci
kanalizacyjnej
Ogółem miasto i gmina Góra
Kalwaria
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej
Połączenia prowadzące do budynków
mieszkalnych
i
zbiorowego
zamieszkania
Ścieki odprowadzone
Ludność
korzystająca
kanalizacyjnej

z

sieci

Jednostka
miary

2006

2007

2008

2009

2010

2012

km

20,7

20,9

24,4

24,6

24,6

25,7

szt.

1540

1576

1630

1694

1718

1512

dam3

398,6

403,2

413,1

464,5

261,6

osoba

8100

8378

8520

9925

509,8
1103
4

2006

2007

2008

2009

2010

2012

48,8

48,8

49,4

50,0

55,4

61,2

szt.

578

626

681

706

724

1184

dam3

72,4

77,8

83,8

86,5

91,2

196,3

osoba

1792

1878

2043

2075

2271
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Gospodarka ściekowa na terenie gminy Góra Kalwaria podobnie jak
gospodarka wodna prowadzona jest zgodnie z programem gospodarki wodno –
ściekowej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Górze Kalwarii.
Do podstawowych zadań statutowych Zakładu należy produkcja i uzdatnianie wody
przeznaczonej do celów bytowych, odbieranie i oczyszczanie ścieków komunalnych
oraz eksploatacja i utrzymanie sprawności urz ądzeń infrastruktury technicznej.
W 2012 roku Zakład Gospodarki Komunalnej dysponował 86,9 km czynnej sieci
kanalizacyjnej. Z sieci tej korzystało 15 761 osób (w tym w mie ście 10 925).
Podłączeń prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania
było w 2012 roku 2696, a odprowadzonych ścieków 457,7 dam3 .
Zgodnie z polityką ekologiczną państwa oraz założeniami KPGO 2010 i
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPO ŚK), ilość
oczyszczanych ścieków systematycznie wzrasta, co łączy się z rozbudową sieci
kanalizacyjnej. Wymiernym efektem jest wzrastający odsetek mieszkańców
obsługiwanych przez oczyszczalnie oraz wzrost ilości komunalnych osadów
ściekowych aczkolwiek wciąż jest on niski.
Na obszarze gminy Góra Kalwaria zlokalizowanych jest 5 oczyszczalni
ścieków (2 komunalne i 3 przemysłowe). Odprowadzaj ą one ścieki do wód
powierzchniowych. Największa biologiczno-mechaniczna jest zlokalizowana w
miejscowości Moczydłów. Trafiają do niej ścieki sanitarno-bytowe. Mniejsza,
biologiczna, znajduje się we wsi Linin. Odprowadza ona ścieki bytowo-gospodarcze
z osiedla mieszkaniowego, Ośrodka dla Uchodźców, z przedszkola oraz ścieki
popłuczne ze stacji uzdatniania wody.
Bardzo niski stopień skanalizowania obszarów wiejskich gminy Góra Kalwaria
powoduje, iż wspierane są działania na rzecz budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków.
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Infrastruktura zaopatrzenia w gaz
Sieć gazownicza
Długość sieci gazowej na terenie gminy Góra Kalwaria wynosi ponad 100 km
i pokrywa ona swoim zasięgiem blisko 90% terenów miejskich a w przypadku
obszarów wiejskich gminy wskaźnik pokrycia wynosi 35%. Na dzień dzisiejszy
następujące wsie gminy posiadają sieć gazową:
• Baniocha
•

Solec

•

Łubna

•

Szymanów

•

Tomice

•

Moczydłów

•

Brześce

•

Wólka

•

Czersk

•

Kąty

•

Brzumin

Istniejący system instalacji gazowej w gminie jest niewystarczający. Aby zapewnić
dostęp do sieci gazowej większości mieszkańców gminy , podejmowane są
działania zmierzające do budowy kolejnych odcinków tej sieci. Inwestycje te
częściowo finansowane będą ze środków Unii Europejskiej.
Infrastruktura energetyczna
Sieć średniego napięcia (Ś N) jest generalnie w dobrym stanie technicznym.
Jednak stan części sieci elektroenergetycznej SN i NN na terenie gminy nie
odpowiada już aktualnym potrzebom rozwoju gospodarczego. Zaspokojenie
zwiększonego zapotrzebowania na energię dla celów gospodarczych będzie
wymagało wymiany, bądź dodania transformatorów, budowy nowych stacji trafo i
likwidacji napowietrznych linii NN które powodują kolosalne utrudnienia w
utrzymaniu porządku i czystości w gminie oraz w zimowym utrzymaniu ulic.
1.3.7 Gospodarka lokalna
Zatrudnienie

Na dzień 31 grudnia 2012 roku liczba osób pracujących na obszarze gminy
wynosiła 4 713 osób i była ona większa od liczby zatrudnionych na koniec 2010
roku o 462 osób.
Struktura pracujących na obszarze gminy w podziale na zatrudnionych na terenach
miejskich i wiejskich gminy przedstawiona jest na poniższym wykresie.
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W strukturze zatrudnionych zdecydowaną przewagę na terenie gminy Góra
Kalwaria mają zatrudnieni na obszarach miejskich gminy, którzy stanowili 56%
wszystkich zatrudnionych. Pozostałą część stanowią zatrudnieni na obszarach
wiejskich. Warto wspomnieć że jeszcze w 2006 roku dominacja zatrudnionych na
obszarach miejskich gminy była znacznie wyraźniejsza, gdyż stanowili oni aż 66%
ogółu zatrudnionych. Tak więc w ciągu pięciu lat nast ąpiła zmiana w strukturze
zatrudnienia aż o 7%. Wynikało to głównie z większej dynamiki wzrostu
zatrudnienia na obszarach wiejskich aniżeli na obszarach miejskich co pokazuje
kolejny wykres.

W okresie lat 2006-2012 zatrudnienie na obszarach miejskich gminy
zwiększyło się zaledwie o 11% podczas gdy w tym samym czasie zatrudnienie na
obszarach wiejskich gminy wzrosło aż o 69 %. Wynika to z dynamicznego rozwoju
w ostatnich latach sektora rolniczego na terenie gminy, przede wszystkim za ś w
sadownictwie i przetwórstwie rolno – spożywczym. Liczba bezrobotnych na koniec
2012 roku wynosiła 1146 osób. W stosunku do roku 2010 liczba osób bezrobotnych
zwiększyła się o 88 osób. Zwiększenie ilości osób pozostających bez pracy jest
pokłosiem szerszego problemu wyhamowania dynamiki wzrostu gospodarczego i
związanego z tym wzrostu bezrobocia w skali ogólnokrajowej.
Dynamikę poziomu bezrobocia w latach 2005-2012 na terenie gminy Góra Kalwaria
pokazuje wykres przedstawiony poniżej.
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Ilość osób pozostających bez pracy w gminie Góra Kalwaria w 2012 roku w
porównaniu do 2005 roku nie uległa większej zmianie. Jednakże w analizowanym
okresie lat 2005-2012 ilość osób pozostaj ących bez pracy osi ągn ęła swoje
minimum w 2008 roku kiedy to wyniosła zaledwie 646 osób. Pocz ąwszy od tego ż
roku ilość osób bezrobotnych ponownie zaczęła rosn ąć co w dużej mierze było
skutkiem światowego kryzysu finansowego na świecie (który rozpocz ął si ę właśnie
w 2008 roku), co również w Polsce spowodowało pewien wzrost bezrobocia.
Pomimo wzrostu poziomu bezrobocia na terenie Gminy Góra Kalwaria sytuacja pod
tym względem i tak nie jest najgorsza w stosunku do innych regionów kraju a nawet
regionów województwa mazowieckiego (chociażby gminy powiatu radomskiego o
jednym z najwyższych wskaźników bezrobocia w skali kraju). W pewnej mierze jest
to skutkiem położenia gminy w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji
warszawskiej, która absorbuje znaczne ilości siły roboczej.
Przedsiębiorczość i podmioty gospodarcze
Gospodarka gminy Góra Kalwaria charakteryzuje się dobrze rozwiniętą
zarówno sferą produkcyjną jak i sferą usługową.
Obecnie wiodącym profilem miejscowych firm jest szeroko pojęty handel. Na
terenie gminy zarejestrowanych jest 2963 podmiotów gospodarczych (dane na
dzień 31.12.2012). Na sektor publiczny przypada 55 podmiotów natomiast na
sektor prywatny 2 908 podmiotów. Największą grupę podmiotów stanowią firmy
działające w sektorze handlu hurtowego i detalicznego. W tej branży działalność na
koniec 2012 roku prowadziło 969 podmiotów gospodarczych. Kolejną dobrze
rozwiniętą branżą na terenie gminy jest budownictwo. Obecnie zarejestrowane są
382 przedsiębiorstwa budowlane.
W gminie Góra Kalwaria funkcjonują ponadto 282 firmy przetwórstwa
przemysłowego i 271 w branży transportu i gospodarki magazynowej. Pozostała
działalność gospodarcza na terenie gminy to zakłady usługowe. Najliczniej
reprezentowana jest branża obsługi nieruchomości (76 firm), rolnictwo, łowiectwo i
leśnictwo (60), hotelarska i gastronomiczna (88). Pozosta łe usługi to: elektryczne,
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fryzjerskie, porządkowe, szklarskie, fotograficzne, mechaniki pojazdowej, wodnokanalizacyjne, radio-telewizyjne, szewskie, projektowe, pośrednictwo finansowe
oraz naprawcze.

dło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Źró

Jeśli chodzi o wielkość firm działających na terenie gminy Góra Kalwaria to ich
strukturę pod tym względem prezentuje wykres przedstawiony poniżej.
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Na terenie gminy Góra Kalwaria w zdecydowanej części działające firmy
należą do sektora MSP. Firmy należące do tego sektora stanowi ą łącznie 99,9%
wszystkich firm działających na terenie gminy. Najwięcej działa na terenie gminy
mikro przedsiębiorstw a więc firm zatrudniających do 10 pracowników, które
stanowią 96,1% wszystkich działających firm. Dane te pokazują zatem że o
gospodarce gminy w zdecydowanej większości stanowią mikro przedsi ębiorstwa
a więc miejscowi przedsiębiorcy. To od ich skłonności do inwestowania i
rozwoju zależy w dużym stopniu na dzień dzisiejszy rozwój gospodarczy gminy.
To te firmy tworzą większość miejsc pracy na terenie gminy. Oczywi ście
powstaje pytanie czy taki kierunek rozwoju gospodarki gminy je śli chodzi o
strukturę wielkościową przedsiębiorstw jest właściwy. Na pewno duża
aktywność gospodarcza mieszkańców gminy jest pożądana – a z tak ą mamy do
czynienia w przypadku Góry Kalwarii bo o tym właśnie świadczy dominuj ący
udział mikro przedsiębiorstw w strukturze wielkościowej firm. Ale trzeba te ż mie ć
świadomość że wśród takich firm mamy do czynienia z największych ruchem
jeśli chodzi o powstawanie i zamykanie działalności gospodarczej a ten ostatni
aspekt nie jest zbyt korzystny dla gminy. Ponadto cz ęsto zatrudnienie w takich
firmach ogranicza się do właściciela firmy więc w jakiś sensie firmy te jednak nie
przyczyniają się w sposób spektakularny do rozwoju rynku pracy. Małe , średnie
i duże przedsiębiorstwa stanowią 3,9% wszystkich działających na terenie
gminy firm, co w przeliczeniu na liczby bezwzgl ędne daje 115 firmy a wi ęc w
stosunku do 2848 mikro przedsiębiorstw niewiele. W firmach tych jednak istnieje
zdecydowana większość miejsc pracy tworzonych na terenie gminy. Polityka
gospodarcza gminy powinna zatem iść w takim kierunku aby sprzyjać rozwojowi
małych firm przy jednoczesnym zachęcaniu do inwestowania firm średnich i
dużych, gdyż w wyniku ich inwestycji powstaje najwi ęcej miejsc pracy. Ważne
zatem jest aby zwiększać ich udział w gospodarce gminy.
Wśród małych, średnich i dużych firm, które wybrały gminę Góra
Kalwaria jako miejsce do prowadzenia swojej działalności są zarówno globalne
koncerny, jak i polskie firmy, które od podstaw budowały swój sukces w latach
90-tych. Największe i najbardziej rozpoznawalne firmy działaj ące na obszarze
gminy przedstawia poniższa zestawienie.
Do największych zakładów na tym obszarze należą:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agrana Juice Poland (dawny HORTEX), ul. Pijarska 121, Góra Kalwaria
AGROPOL Kowalczyk i Gniado Sp. J., Potycz 1, Góra Kalwaria
ARSO – POLAŃSKI Sp. z o.o., ul. Sportowa 1/5, Baniocha
BABIK TRANSPORT ul. Towarowa 3, Góra Kalwaria
Brentag Polska Sp. z o.o., ul. Towarowa 6, Góra Kalwaria
ECO INVESTMENT POLSKA Sp. z o.o. Solec 156, Baniocha
ECORAL Sp. z o.o., Solec 156, Baniocha
FETCO Inc. Sp. z o.o., ul. Adamowicza 8, Góra Kalwaria
INCO VERITAS S.A. Oddział w Górze Kalwarii (Grupa Chemii
Gospodarczej), Góra Kalwaria
KAR-DROB S.C. Ewa Bieniek, Zygmunt Bieniek, Magdalena Fijałkowska,
Arkadiusz Fijałkowski, Karolina 51, Góra Kalwaria
KOLOROMET W. Mieńko & K. Chrzanowski Sp. J. Siedziba przy ul.
Przylaszczkowej 2 w Warszawie, zakład ul. Puławska 23, Baniocha
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LAFARGE KRUSZYWA BETON Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24 F, Warszawa, ul.
Adamowicza 9, Góra Kalwaria.
LUXMAT Sp. z o. o., Karolina 58, Góra Kalwaria
MONDI Packaging Poland Sp. z o.o., Solec, Baniocha
OPITIROC Sp. z o.o. ul. Czerniakowska 102, Warszawa, Zakład
Produkcyjny w Górze Kalwarii przy ul. Adamowicza 1
POLSKI GAZ Sp. z o.o. Oddział w Górze Kalwarii, ul. Adamowicza 1, Góra
Kalwaria
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „FRUIT”, ul. Lipowa 1,
Baniocha
Reprodukcyjna Ferma Kur Mięsnych - Julita Janowska, Czaplin 55, Góra
Kalwaria
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, Czaplin 7, Góra Kalwaria
SIEGWERK POLSKA Sp. z o.o., ul. Łubna 60, Baniocha
SUBUN sp. j. - Zakład Rozbioru Mięsa G. Buczek, R. Surała, Wincentów 55,
Góra Kalwaria
W ĘGLO TRANS i SKUP ZŁOMU ul. Adamowicza 4, Góra Kalwaria
Wytwórnia Pasz Sp. z o.o., ul. Lipowa 1, Baniocha
ZURTEX S.C. Skup i Sprzedaż Odpadów i Złomu – Irena Dzierżanowska,
Marlena Dzierżanowska, Anna Dzierżanowska, ul. Puławska 37, Baniocha
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II. ANALIZA SWOT AKTUALNEJ SYTUACJI MIASTA I GMINY
2.1 Zasady tworzenia analizy SWOT
SWOT - Analiza zasobów miasta i otoczenia zewnętrznego
Określenie trafnej i skutecznej wizji rozwoju możliwe jest po rozpoznaniu
kluczowych elementów wewnętrznego i zewnętrznego wizerunku Gminy.
Zazwyczaj każdy posiada swoją własną opinię na temat takiego wizerunku, która
jednak nie jest weryfikowalna z punktu widzenia obiektywizmu i kompletno ści.
Skuteczne jest zatem dopiero poddanie zespołowej dyskusji obrazu stanu
istniejącego i jego wizerunku, co daje też większą pewno ść uzyskania
reprezentatywności takiego rozpoznania.
Analiza taka powinna obejmować wyznaczenie wewnętrznych potencjałów
rozwojowych oraz identyfikację kluczowych problemów. W praktyce standardowo
stosowaną techniką diagnostyczną jest tzw. metoda SWOT. Główne jej elementy
zostały zaprezentowane na poniżej zamieszczonym schemacie.

Metoda analizy SWOT jest pochodzącym z rozwiązań biznesowych
kompletnym narzędziem identyfikacji potencjału gminy, miasta czy powiatu. Nazwa
pochodzi od pierwszych liter czterech angielskich słów:
- Strengths: mocne strony, atuty;
- Weaknesses: wady, słabości, słabe strony;
- Opportunities: okazje, możliwości, szanse;
- Threats: trudności, zagrożenia.
Pierwsze dwie (SW) dają możliwość zbadania wewnętrznego potencjału
organizacji czy jednostki. Prezentują one uwarunkowania wewn ętrzne, które
stanowią silne strony miasta i które wykorzystane we właściwy sposób będ ą służyć
jego rozwojowi. Natomiast uwarunkowania wewn ętrzne, które stanowi ą słabe
strony miasta, niewyeliminowane będą wpływać hamująco na jego rozwój.
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Dwie ostatnie (OT) dotyczą zewnętrznych aspektów funkcjonowanie miasta i ich
wpływu na możliwości rozwoju. Uwarunkowania zewn ętrzne nie s ą bezpo średnio
zależne od zachowania społeczności miasta, mogą być traktowane jako szanse,
które przy odpowiednio podjętych działaniach będą sprzyjać jego rozwojowi. Ale
uwarunkowania zewnętrzne mogą również stanowić zagrożenie dla rozwoju miasta.
Uwypuklenie zagrożeń ma służyć unikaniu ich negatywnego oddziaływania na
rozwój miasta.
W przypadku wykonywania analizy SWOT dla gminy przyjmuje si ę nast ępuj ąc ą
interpretację czynników wchodzących w jej skład:
•

Strenghts (mocne strony gminy, które należycie wykorzystane będą
sprzyjać jej rozwojowi, a w chwili obecnej pozytywnie j ą wyróżniaj ące w
otoczeniu; są przewagą w stosunku do innych miast, gmin, obszarów).
Mocne strony to argumenty gminy. Może to być w przypadku małej gminy –
posiadanie dworca PKP, dzięki któremu turyści mogą łatwiej dojechać lub
nowoczesnego kompleksu basenów, może to byś dostęp do rozbudowanej
sieci infrastrukturalnej, centrum logistyczne lub inne istotne inwestycje,
atrakcje, wydarzenia.

•

Weaknesses (słabe strony gminy, których nie wyeliminowanie bądź nie
zniwelowanie siły ich oddziaływania będzie hamować jej rozwój). Słabe
strony to te czynniki które obniżają naszą wartość. Na przykład: słaba
infrastruktura, mało atrakcji turystycznych, brak imprez plenerowych
przyciągających turystów, słaby lobbing krajowy. Analizuj ąc mocne i słabe
strony szukamy odpowiedzi na pytania o nasza pozycj ę – o to, z czego
jesteśmy dumni, a o czym wolelibyśmy raczej nie pamiętać.

•

Opportunities (szanse –
uwarunkowania,
które
przy
wykorzystaniu mogą wpływać pozytywnie na rozwój gminy)

•

Threats (zagrożenia – czynniki obecnie nie paraliżujące funkcjonowania
gminy, ale mogące być zagrożeniem w przyszłości dla jej sprawności)

•

Szanse i zagrożenia to elementy analizy SWOT odnoszące się do naszego
otoczenia. Szanse określają możliwości rozwoju naszych silnych stron,
wykorzystanie potencjału gminy w perspektywie otoczenia lokalnego,
regionalnego lub krajowego. Zagrożenia to niewykorzystane szanse i mocne
strony, pogłębione słabe strony. Do zagrożeń możemy zaliczyć np.: słabe
wykorzystanie środków unijnych, wzrost pozycji sąsiednich samorządów.

umiejętnym

Technika SWOT najlepsze narzędzie do przeprowadzenia kompletnej diagnozy
obecnego stanu faktycznego na danym obszarze. Analiza metod ą SWOT daje
doskonałe podstawy do znalezienia kluczowych atutów, które można nast ępnie
przekształcić w koła zamachowe rozwoju. Na nich należy wtedy opiera ć główne
założenia planowanego rozwoju.
Analiza SWOT jest doskonałym narzędziem dla identyfikacji problemów
rozwojowych miasta oraz pozwala określić główne bariery rozwojowe.
Analiza SWOT została przeprowadzona na spotkaniach władz Miasta i Gminy
Góra Kalwaria z konsultantami zewnętrznymi. Na podstawie dokonanego opisu
obecnej sytuacji w Gminie Góra Kalwaria oraz analizy trendów zmian
następujących w czasie zawartych w diagnozie stanu istniej ącego, analizy danych
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statystycznych, opracowano zestawienie mocnych i słabych stron warunków dla
rozwoju Gminy oraz szans i zagrożeń występujących w jej otoczeniu w podziale na
obszary:
• Położenie geograficzne i środowisko przyrodnicze i kulturowe,
• Sfera społeczna
• Zagospodarowanie przestrzenne
• Infrastruktura techniczna
• Sfera gospodarcza
Uwzględniono też wyniki analizy SWOT, jakie zamieszczono w
dotychczasowej, podlegającej aktualizacji i dostosowaniu do nowych uwarunkowań
wynikających z funkcjonowania Polski w strukturach Unii Europejskiej, Strategii
rozwoju Gminy Góra Kalwaria. W okresie, w którym Strategia ta była realizowana
przez Władze Gminy, wskazane wówczas mocne strony Gminy zostały skutecznie
utrwalone i jeszcze rozwinięte. Nie udało się jednak w pełni wyeliminowa ć słabych
stron, co jest procesem długookresowym i uwarunkowanym również od wielu
czynników zewnętrznych.
Przedstawiona poniżej Analiza SWOT dotyczy sytuacji, w jakiej obecnie znajduje
się miasto i gmina Góra Kalwaria i pozwala ona na sformułowanie koncepcji
rozwoju miasta wyrażonej w określonych obszarach priorytetowych rozwoju.
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2.2 Analiza SWOT
ANALIZA SWOT GÓRA KALWARIA
POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE i KULTUROWE
MOCNE STRONY
SŁABE STRONY
•

•

•

Stosunkowy duży obszar gminy
stanowią użytki rolne oraz lasy
zapewniający stosunkowo czyste
powietrze atmosferyczne na
większości obszaru gminy

•

Zdegradowana substancja
budowlana zabytkowej części
miasta

•

Niewielki udział obszarów
chronionych na terenie gminy co
nie tworzy bariery w ewentualnym
rozwoju gospodarczym gminy

Brak infrastruktury służącej
rozwojowi turystyki rekreacyjnej i
biznesowej

•

Występowanie terenów o dużych
walorach krajoznawczych
mogących być podstawą rozwoju
turystyki rekreacyjnej i biznesowej

Brak polityki zachęcania
(przyciągania) i wspierania
inwestorów w zakresie rozwoju
turystyki rekreacyjnej i biznesowej

•

Parki krajobrazowe ograniczają
rozwój budownictwa
mieszkaniowego

•

Unikatowa zabytkowa zabudowa
urbanistyczna miasta Góra
Kalwaria mogącą być podstawą
rozwoju turystyki weekendowej

•

Atrakcyjne tereny pod
budownictwo jednorodzinne

•

Posiadanie zaktualizowanego
planu rewitalizacji miasta

•

Występowanie obszarów Natura
2000
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•

SZANSE
Korzystne położenie gminy w
centralnej części województwa
mazowieckiego i bliskość
aglomeracji warszawskiej, bliskość
międzynarodowego portu
lotniczego

•

Wzrost świadomości zdrowotnej i
idąca za tym moda na zdrowy styl
życia – w tym na turystykę
rekreacyjną głównie tzw.
weekendową, co może
zainteresować mieszkańców
aglomeracji warszawskiej terenami
rekreacyjnymi gminy

•

Dynamiczny rozwój aglomeracji
warszawskiej może być przesłanką
do migracji wewnętrznej i
zwiększenia liczby ludności gminy

ZAGROŻENIA
•

Negatywny wpływ na środowisko
układu komunikacyjnego –
przeciążone szlaki drogowe
powodują skażenie okolicznych
terenów
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ANALIZA SWOT GÓRA KALWARIA
SFERA SPOŁECZNA
STRATEGIAEDUKACJA,
ROZWOJU GMINY
GÓRAZDROWOTNA,
KALWARIA NA LATA
2013-2020
(DEMOGRAFIA,
OPIEKA
OPIEKA
SZPITALNA,
POLITYKA SPOŁECZNA, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, ZASOBY
MIESZKANIOWE, KULTURA I SPORT)
MOCNE STRONY
SŁABE STRONY
•

Stabilizacja przyrostu naturalnego
po okresie jego spadku

•

Stosunkowo korzystna struktura
wiekowa mieszkańców gminy

•

Stosunkowo dobry poziom
wykształcenia mieszkańców gminy

•

Dobry dostęp do placówek
edukacyjnych na każdym poziomie
– przedszkolnym, podstawowym,
gimnazjalnym i ponad
gimnazjalnym

•

Stosunkowo dobry stan
infrastruktury edukacyjnej nie
wymagający generalnych
remontów w najbliższych latach

•

Dobrze rozwinięty system zajęć
dodatkowych pozalekcyjnych
rozwijających posiadane
umiejętności przez dzieci i
młodzież

•

Dobrze rozwinięta sieć
infrastruktury sportowej – boiska,
kryta pływalnia zarówno na
obszarach miejskich jak i wiejskich
gminy

•

Bardzo dobry stan infrastruktury
ochrony zdrowia – nowy budynek
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Górze Kalwarii

•

Stosunkowo dobrze rozwinięta
sieć niepublicznych zakładów
opieki zdrowotnej na terenie
miasta Góra Kalwaria

•

Stosunkowo niski poziom
bezrobocia jak na warunki krajowe
– będący efektem przyciągania siły
roboczej przez aglomerację
warszawską

•

Dostępność do dużych ośrodków
kultury i sportu – aglomeracja
warszawska

•

Słabo rozwinięta infrastruktura
ochrony zdrowia na obszarach
wiejskich co utrudnia dostęp
mieszkańców tych obszarów do
usług podstawowej opieki
zdrowotnej

•

Słabo rozwinięta infrastruktura
pomocy społecznej – poza
ośrodkiem pomocy społecznej
brak oddolnych inicjatyw
społeczności lokalnej w tym
zakresie

•

Występowanie niekorzystnych
zjawisk społecznych

•

Niewystarczająca ilość placówek
terapeutycznych dla dzieci i
młodzieży

•

Występowanie obszarów ubóstwa
spowodowane pauperyzacją
części mieszkańców – problem
dziedziczenia bezrobocia i biedy

•

Niezadowalający poziom
bezpieczeństwa publicznego –
szczególnie w zakresie pospolitej
przestępczości jak i aktów
wandalizmu

•

Niewystarczająca promocja
istniejących imprez kulturalnych o
zasięgu lokalnym i krajowym

•

Zły stan techniczny części
komunalnych zasobów
mieszkaniowych spowodowana
wiekiem budynków (XIX w) oraz
nieuregulowanym stanem
własnościowym

•

Niewielki rozwój nowego
budownictwa mieszkaniowego w
stosunku do innych obszarów
województwa mazowieckiego

•

Pomimo znacznej ilości organizacji
pozarządowych stosunkowo niski
poziom integracji społecznej

• Niewystarczająca ilość mieszkań w
Dostępność do szerokiej oferty
zasobach komunalnych
edukacyjnej na poziomie szkół
wyższych w aglomeracji
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ANALIZA SWOT GÓRA KALWARIA
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE
MOCNE STRONY
SŁABE STRONY
•

Stosunkowo dobry stan
środowiska naturalnego poza
obszarami bezpośrednio
położonymi wzdłuż głównych
szlaków komunikacyjnych

•

Istniejące plany zagospodarowania
przestrzennego dla części
obszarów gminy

•

Dobra dostępność komunikacyjna
dzięki skrzyżowaniu dwóch dróg
krajowych

•

Problem rekultywacji wysypiska
odpadów komunalnych Łubna

•

Występowanie na terenie gminy
terenów zalewowych wzdłuż biegu
Wisły

•

Występowanie potencjalnych
terenów zalewowych wzdłuż
pozostałych cieków wodnych na
terenie gminy

•

Potencjalne zagrożenie lokalnymi
podtopieniami

•

Bliskość głównych szlaków
komunikacyjnych (drogowych i
kolejowych)

•

Nieuregulowana gospodarka
wodami opadowymi i gruntowymi

•

Rezerwy atrakcyjnych i
stosunkowo tanich terenów pod
budownictwo mieszkaniowe,
rekreacyjne, handel i rożnego typu

•

Występowanie terenów
zagrożonych osuwiskami

•

Brak planów zagospodarowania
dla części obszarów gminy
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usługi oraz przemysł

•

SZANSE
Nowa perspektywa finansowa na
lata 2014-2020 Unii Europejskiej –
utrzymanie wysokiego poziomu
środków dla Polski i związana z
tym możliwość pozyskiwania
środków na dofinansowanie
realizowanych projektów

•

Niewykorzystany potencjał gminy
do umiejscawiania stref aktywności
gospodarczej w szczególności
takich jak parki technologiczne

•

Niska estetyka przestrzeni
miejskiej

•

Niski poziom absorbcji funduszy
europejskich wynikający w dużej
części ze zbyt wysokiego dochodu
na mieszkańca gminy w stosunku
do innych gmin województwa
mazowieckiego

•

ZAGROŻENIA
Ograniczenie budżetu w ramach
Nowej Perspektywy Finansowej
Unii Europejskiej na lata 20142020 i idące za tym ograniczenie
dostępności środków finansowych
na dofinansowanie projektów

ANALIZA SWOT GÓRA KALWARIA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
(SYSTEM KOMUNIKACJI, DROGI, INFR. WODNO – KANALIZACYJNA ,
GAZOWA, ENERGETYCZNA I TELEKOMUNIKACYJNO-INFORMATYCZNA)
MOCNE STRONY
SŁABE STRONY
•

Wysoki poziom dostępności do
sieci wodociągowej, elektrycznej i
telefonicznej (swoje sieci jak i
stacje bazowe posiadają wszyscy
operatorzy telekomunikacyjni)

•

Stosunkowo dobry dostęp do
infrastruktury szerokopasmowego
internetu

•

dobrze rozwinięta sieć drogowa

•

funkcjonowanie oczyszczalni
ścieków o wydajności
umożliwiającej podłączenie
nowych odbiorców

•

wdrażanie na terenie gminy
systemu selektywnej zbiórki
odpadów

•

Niezadowalający stan
infrastruktury drogowej w mieście i
na terenie gminy

•

Brak miejsc parkingowych na
terenie miasta

•

Brak instalacji do
unieszkodliwiania odpadów
komunalnych

•

Brak obwodnicy miasta

•

Słabo rozwinięta sieć gazownicza
w szczególności na obszarach
wiejskich gminy

•

Niewystarczająca długość sieci
kanalizacyjnej na terenie gminy –
wskaźnik skanalizowania zaledwie
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•

modernizacja i rozbudowa stacji
uzdatniania wody na terenie gminy

•

ułatwienia w zakresie budowy
przydomowych oczyszczalni
ścieków, szczególnie na
obszarach wiejskich gminy

•

istniejące połączenia
komunikacyjne PKS, ZTM i
kolejowe

60% - dotyczy głównie obszarów
wiejskich
•

Nieprzystosowanie infrastruktury
technicznej do lokalizacji nowych
inwestycji przemysłowych,
usługowych, handlowych (braki w
uzbrojeniu gruntów, niemożność
podłączenia się do sieci
grzewczych, brak dróg
dojazdowych)

•

Słabe, wąskie drogi wewnątrz
miasta Góra Kalwaria - przy
ciągłym wzroście liczby
samochodów, zagrożenie korkami
i utrudnionym przejazdem (głównie
na trasie Warszawa- Sandomierz)

•

Niski stopień rozwoju
szerokopasmowej infrastruktury
informatycznej na obszarach
wiejskich gminy
ZAGROŻENIA

SZANSE
•

Planowana znajdującej się na
granicy powiatu piaseczyńskiego
przebudowa drogi krajowej nr 7 w
drogę ekspresową, autostrada A 2
i trasa N-S

•

Słabo przystosowany do potrzeb
szybko rozwijającej się gospodarki
system dróg lokalnych (wewnątrz
gminy) utrudniający rozwój
inwestycji i handlu.

•

Ograniczenie rządowych
programów budowy dróg

ANALIZA SWOT GÓRA KALWARIA
SFERA GOSPODARCZA
MOCNE STRONY
SŁABE STRONY
•

Dobra atrakcyjność inwestycyjna
gminy (certyfikat Gmina Fair Play)

•

•

Położenie gminy w bezpośrednim
położeniu aglomeracji
warszawskiej posiadającej jeden z
największych potencjałów
gospodarczych w kraju

Brak instytucji otoczenia biznesu –
wspierających rozwój
przedsiębiorczości na terenie
gminy

•

Brak inkubatorów
przedsiębiorczości
umożliwiających łatwiejszy start
nowym firmom pomimo istnienia
potencjalnych obiektów do
zagospodarowania na ten cel na
terenach powojskowych

•

Tranzytowe położenie miasta i
gminy na skrzyżowaniu dróg
krajowych i wojewódzkich
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•

Możliwość adaptacji istniejących
terenów pod inwestycje

•

Zasoby siły roboczej o
zróżnicowanych kwalifikacjach

•

Baza surowcowa dla przemysłu
rolno – spożywczego ze względu
na rolniczy charakter gminy

•

Rozwój drobnego handlu i usług

•

Istnienie Lokalnej Grupy Działania
zapewniający dostęp do mikro
środków finansowych dla lokalnej
przedsiębiorczości na terenach
wiejskich

•

Brak wydzielonych stref
aktywności gospodarczych – z
gotowymi uzbrojonymi terenami
pod inwestycje przemysłowe –
parki technologiczne

•

Niewydolny system komunikacyjny
– przeciążenie głównych dróg
tranzytowych krajowych i
wojewódzkich zniechęcający do
lokowania inwestycji na terenie
gminy

•

Słaby rozwój firm w działających w
sferze turystyki rekreacyjnej i
agroturystyki (gmina posiada
naturalne warunki do rozwoju
agroturystyki)

•

niewystarczająca oferta
inwestycyjna
ZAGROŻENIA

SZANSE
•

Budowa obwodnicy miasta Góra
Kalwaria i rozbudowa drogi
krajowej nr 79, co poprawi
znacznie dostępność
komunikacyjną gminy i zwiększy
jej atrakcyjność inwestycyjną

•

Utrzymujące się w Polsce od kilku
lat i mające względnie trwały
charakter wskaźniki rozwoju
gospodarczego kraju (stosunkowo
dobre tempo wzrostu, napływ
inwestycji zagranicznych i wysoki
poziom rezerw dewizowych)

•

Możliwość rozwinięcia się kryzysu
zadłużeniowego w Europie i
przeniesienie go na sferę realną
gospodarki co może prowadzić do
spowolnienia a nawet recesji
gospodarczej co nie byłoby bez
znaczenia dla lokalnej
przedsiębiorczości
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III. SYNTETYCZNY RAPORT O STANIE MIASTA I GMINY GÓRA
KALWARIA
Syntetyczny raport o stanie miasta i gminy zawiera wnioski dotycz ące stanu
poszczególnych obszarów poddanych analizie , które s ą z kolei punktem wyj ścia do
zdefiniowania przez kierownictwo miasta i gminy oraz szerokie kierownictwo urz ędu
(pod kierunkiem zewnętrznych konsultantów) głównych kierunków rozwoju miasta i
gminy Góra Kalwaria i stanowiących treść niniejszej Strategii Rozwoju Miasta i
Gminy na lata 2013 – 2020.
W ramach syntetycznego raportu o stanie gminy, wyszczególniono
najistotniejsze cechy poszczególnych obszarów podlegających analizie stanu
bieżącego, na podstawie których określono kierunki rozwoju gminy podczas
spotkań grupy której skład opisano powyżej.
Syntetyczny raport o stanie miasta i gminy przedstawia wnioski wynikaj ące z
przeprowadzonej Analizy SWOT w następujących trzech obszarach:
-

Położenie geograficzne , środowisko przyrodnicze i kulturowe
Sfera społeczna
Zagospodarowanie przestrzenne i fundusze europejskie
Infrastruktura techniczna
Gospodarka
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WNIOSKI DLA OBSZARU POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE, ŚRODOWISKO
PRZYRODNICZE I KULTUROWE.
1. Stosunkowo dużą część gminy stanowią tereny zielone, w tym obszary
chronione i Natura 2000, co stanowi barier ę dla lokowania przedsi ębiorstw z
branż przemysłu ciężkiego. Jednocześnie stanowi to ogromny potencjał dla
rozwoju jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego i „czystych”
technologii przemysłowych a także niszowych form turystyki takich jak
agroturystyka, turystyka weekendowa i biznesowa.
2. Posiadanie unikatowej (w skali polskiej i europejskiej) całościowej
zabytkowej zabudowy urbanistycznej miasta Góra Kalwaria mogącej by ć
podstawą rozwoju wspomnianej turystyki weekendowej.
3. Fatalny stan zabytkowej zabudowy miasta Góra Kalwaria, który bez podj ęcia
natychmiastowych działań rewitalizacyjnych będzie ulegał dalszemu
pogorszeniu .
4. Brak rozwiniętej infrastruktury turystyki biznesowej i rekreacyjnej na terenie
gminy – brak przejrzystej polityki w zakresie kierunków rozwoju turystyki na
terenie gminy. Gmina nie posiada Planu Rozwoju Turystyki , który by te
kierunki kształtował i wskazywał narzędzia ich realizacji.
Wnioski dla tego obszaru wskazują , iż walory środowiska przyrodniczego i
kulturowego posiadane przez gminę mogą być podstaw ą jej rozwoju, gdyż na ich
bazie może rozwijać się przemysł turystyczny (turystyki biznesowej jak i turystyki
rekreacyjnej). Jednakże czynnikiem niezbędnym do osiągni ęcia tego celu musi by ć
rozwinięcie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (chociażby
kwestia rekreacyjnego wykorzystania walorów takich jak – ruiny zamku w Czersku
czy Jeziora Czerskiego a także znajdujących się na terenie gminy kompleksów
leśnych i obszarów krajobrazowych). Dopiero istnienie takiej infrastruktury
spowoduje, iż gmina Góra Kalwaria może stać się atrakcyjnym miejscem dla
realizacji turystyki biznesowej i rekreacyjnej. To z kolei poci ągnie za sob ą
inwestycje w rozwój bazy noclegowej i rozwój bazy gastronomicznej. Ponadto
występowanie znacznych terenów leśnych i obszarów NATURA 2000 i wynikaj ące
stąd ograniczenia dla rozwoju szczególnie uci ążliwych form przemysłu mog ą by ć
podstawą do przyciągnięcia do gminy inwestycji w zakresie jednorodzinnego
budownictwa mieszkaniowego co może być również podstaw ą rozwoju gminy.
WNIOSKI DLA OBSZARU SFERA SPOŁECZNA
1. Dobra oferta edukacyjna praktycznie na wszystkich szczeblach edukacji:
przedszkolnej, podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
2. Stosunkowo korzystna struktura wiekowa gminy przewaga osób w wieku
produkcyjnym i przedprodukcyjnym.
3. Względnie niskie bezrobocie. Jest jednak głównie efektem blisko ści
aglomeracji warszawskiej i wchłaniania przez tamtejszy rynek pracy
pracowników z okolicznych miejscowości.
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4. Brak znaczących obszarów wykluczenia społecznego. Nie oznacza to
jednak, iż obszary takie nie występują, nie mają one jednak charakteru
zjawiska powszechnie dominującego.
5. Stosunkowo dobra sytuacja pod względem bezpieczeństwa mieszkańców.
Należy jednakże należy zwrócić uwagę na występujące akty wandalizmu i
chuligaństwa szczególnie na terenie zasobów komunalnych w centrum
miasta Góra Kalwaria.
Jednym z niezwykle ważnych elementów rozwoju społeczno-ekonomicznego
jest z pewnością stopień bezpieczeństwa na danym obszarze. Choć w tym zakresie
gmina Góra Kalwaria nie wypada najgorzej to jest jeszcze wiele do zrobienia. Warto
również zwrócić uwagę na stosunkowo korzystną strukturę wiekow ą mieszkańców
gminy z przewagą osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym. Oznacza to ,
iż gmina nie jest w znaczący sposób obciążona wydatkami na cele socjalne
związane z koniecznością wsparcia dużej grupy osób w wieku poprodukcyjnym a
co za tym idzie może przeznaczyć część środków na wydatki prorozwojowe.
WNIOSKI DLA OBSZARU ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I
FUNDUSZE EUROPEJSKIE
1. Dobry stan środowiska naturalnego – brak przedsi ębiorstw stosuj ących
szkodliwe dla środowiska technologie.
2. Posiadane zasoby wody pitnej, przy jednocze śnie niewystarczaj ącej ilo ści
stacji uzdatniania wody.
3. Istniejące plany zagospodarowania przestrzennego dla wi ększości obszarów
gminy - określające obszary inwestycyjne jak i pod budownictwo
mieszkaniowe co stanowi czynnik zachęcający do lokalizowania inwestycji
na tym obszarze.
4. Na terenie gminy występują tereny zagrożone powodzi ą. Dotyczy to
praktycznie wszystkich cieków wodnych na terenie gminy, cho ć w
największym stopniu zagrożone są oczywiście tereny położone nad Wisłą.
5. Niski stopień absorbcji funduszy europejskich wynikaj ący w cz ęści mi ędzy
innymi ze zbyt wysokich wskaźników dochodowości gminy.
Dobry stan środowiska naturalnego a więc czyste powietrze i czysta woda s ą
podstawą rozwoju między innymi jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego.
Ponadto czyste środowisko w powiązaniu z obszarami o dużych walorach
przyrodniczych, z pewnością ma wpływ na potencjał gminy w zakresie rozwoju
turystyki rekreacyjnej , biznesowej i agroturystki. Rozwój tych form turystyki na
terenie gminy przyczyniłby się do powstawania nowych miejsc pracy, rozwoju
przedsiębiorczości okołoturystycznej a tym samym do rozwoju gminy i wzrostu jej
zamożności.
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WNIOSKI DLA OBSZARU INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
1. Korzystna sytuacja w zakresie zaopatrzenia w wodę – wysoki stopień
zwodociągowania gminy.
2. Niski stopień skanalizowania obszarów wiejskich gminy co może by ć
czynnikiem hamującym rozwój budownictwa mieszkaniowego w tym
budownictwa jednorodzinnego.
3. Brak infrastruktury w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.
4. Słabo rozwinięty system dróg lokalnych i nie najlepszy stan techniczny
istniejących dróg lokalnych.
5. Brak powszechnego dostępu do szerokopasmowego internetu na obszarach
wiejskich gminy.
Dobry stan gminnej infrastruktury technicznej jest również jednym z ważnych
elementów rozwoju gminy, bowiem to mi ędzy innymi stopień skanalizowania
obszarów wiejskich gminy, infrastruktura w zakresie zagospodarowania odpadów
komunalnych a także dobrze rozwinięty i utrzymany w dobrym stanie system dróg
lokalnych decyduje w dużej mierze o decyzjach w zakresie inwestycji zarówno
mieszkaniowych jak i gospodarczych. Wyraźnie należy zaznaczy ć że w tym
zakresie gmina ma wiele do zrobienia, tym bardziej iż stan rozwoju infrastruktury
technicznej świadczy również o stopniu rozwoju cywilizacyjnego danego regionu.
WNIOSKI DLA OBSZARU GOSPODARKA
1. Położenie gminy w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji warszawskiej i
ośrodków naukowych o najwyższym poziomie co może być czynnikiem
sprzyjającym przyciągnięciu inwestycji technologicznych.
2. Stosunkowo duży obszar terenów rolniczych na których funkcjonuj ą w
głównej mierze specjalistyczne gospodarstwa sadownicze.
3. Brak wyrazistej spójnej wizji rozwoju gospodarczego gminy i wyraźnych
priorytetów polityki gospodarczej gminy.
Istniejące ograniczenia w postaci licznych obszarów NATURA 2000 jak i innych
obszarów chronionych w zakresie inwestycji w przemysł nie sprzyjaj ący środowisku
naturalnemu w oczywisty sposób powinny ukierunkowywa ć władze gminy na
stworzenie programu mającemu na celu stworzenie parków technologicznych i
przyciągnięcie „czystych” przedsiębiorstw wysokich technologii. Czynnikiem
sprzyjającym tworzeniu i rozwoju parków technologicznych jest blisko ść o środków
naukowych aglomeracji warszawskiej. Motorem rozwoju gospodarczego gminy,
który aktualnie nie jest w pełni wykorzystywany jest rolnictwo a w szczególno ści
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specjalistyczne gospodarstwa sadownicze, które mogą sta ć si ę podstaw ą rozwoju
przemysłu przetwórstwa rolno – spożywczego.

IV. KIERUNKI ROZWOJU GMINY GÓRA KALWARIA
Poniższe zapisy dotyczące kierunków rozwoju i odpowiadaj ących im
zagadnień strategicznych są propozycjami władz Miasta i Gminy Góra Kalwaria,
zgłoszonymi na spotkaniach warsztatowych z grupą konsultantów w Górze
Kalwarii.
Cały obszar społeczno – gospodarczy podzielono na umowne cztery kierunki
rozwoju:
-gospodarka,
-rozwój społeczny,
-infrastruktura techniczna,
-turystyka i dziedzictwo kulturowe.
Każdemu kierunkowi przypisano określone zadania strategiczne, bez których dany
obszar życia społeczno – gospodarczego (wyrażony poprzez sformułowane
kierunki rozwoju) nie ma możliwości dalszego rozwoju.
1. GOSPODARKA – zagadnienia strategiczne:
- tworzenie warunków do powstawania miejsc pracy i zapobieganiu emigracji
młodzieży,
- tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości,
- przygotowanie terenów inwestycyjnych szczególnie dla inwestycji w
obszarze „czystych technologii”,
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-

opracowanie i promocja oferty inwestycyjnej miasta dla inwestycji
technologicznych – parki technologiczne,
rozwój przemysłu wyłącznie przyjaznego środowisku (oprócz inwestycji
technologicznych – rozwój przetwórstwa rolnego na bazie rozwini ętego na
terenie gminy sadownictwa).

2. ROZWÓJ SPOŁECZNY – zagadnienia strategiczne:
- osiągnięcie akceptowanego przez mieszkańców gminy poziomu
bezpieczeństwa społecznego,
- podniesienie jakości życia mieszkańców gminy ,
- rozwijanie i poprawa funkcjonowania administracji publicznej na terenie
gminy,
- wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego,
- eliminacja zjawiska wykluczenia społecznego na terenie gminy,
- zwiększenie integracji społeczności lokalnej,
- zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej na wysokim poziomie na całym
obszarze gminy,
- prowadzenie działań mających na celu utrzymanie infrastruktury edukacyjnej
na wysokim poziomie,
- prowadzenie działań mających na celu utrzymanie infrastruktury kultury na
wysokim poziomie,
- rozwój społeczeństwa informacyjnego,
- poprawa stanu technicznego istniejących mieszkaniowych zasobów
komunalnych,
- zwiększanie posiadanych mieszkaniowych zasobów komunalnych.
3. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA – zagadnienia strategiczne:
- budowa nowych ujęć wody, modernizacja stacji uzdatniania wody i rozwój
sieci kanalizacyjnej na terenie gminy,
- budowa systemu odprowadzania wód odpadowych i roztopowych,
- utrzymanie wysokiego stanu technicznego istniejącej sieci wodoci ągowej,
- rozbudowa i modernizacja sieci drogowej całego miasta i gminy, w
szczególności dróg prowadzących do nowych osiedli mieszkaniowych i
rozwijających się miejscowości gminy,
- dalsze działania przy budowie obwodnicy miasta Góra Kalwaria,
- podjęcie
działań
zmierzających
do
udoskonalenia
systemu
zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z zapisami nowej ustawy
o gospodarce odpadami,
- budowa infrastruktury zapewniającej dostęp do szerokopasmowego
internetu,
- remont istniejących i budowa nowych chodników na obszarze gminy,
- remont istniejących i budowa nowych parkingów,
- stopniowa likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
4. TURYSTYKA I DZIEDZICTWO KULTUROWE – zagadnienia strategiczne:
- tworzenie warunków do powstania infrastruktury turystyki biznesowej oraz
rekreacyjnej,
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budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej,
przeprowadzenie prac studialnych nad możliwości ą zlokalizowania na
terenie gminy parku rozrywki,
organizacja imprez kulturalnych, w tym organizacja przynajmniej jednej
cyklicznej imprezy kulturalnej o wymiarze ponadregionalnym i wysokim
poziomie artystycznym,
stworzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców i osób odwiedzaj ących miasto
i gminę,
zacieśnienie współpracy z gminami ościennymi – ROZBUDOWA Ć,
zacieśnienie współpracy z miastami partnerskimi w UE,
stworzenie sieci punktów informacyjnych,
odnowienie istniejących tablic informacyjnych,
przeprowadzenie rewitalizacji zabytków na terenie gminy w tym
zabytkowego układu urbanistycznego centrum miasta Góra Kalwaria oraz
Czerska,
tworzenie tras rowerowych i edukacyjnych tras turystycznych na terenie
gminy.

V. PLAN OPERACYJNY STRATEGII GMINY GÓRA KALWARIA
Przedstawiony plan operacyjny jest wynikiem wspólnych prac władz Miasta i
Gminy Góra Kalwaria w postaci kierownictwa miasta i gminy oraz szerokiego grona
kierownictwa urzędu miasta i gminy przy udziale konsultantów zewn ętrznych.
Zadaniem wspólnych prac było określenie misji miasta i gminy Góra Kalwaria,
obszarów priorytetowych oraz celów strategicznych i operacyjnych oraz przypisanie
im konkretnych zadań, odpowiadających aktualnym aspiracjom mieszkańców
miasta oraz potrzebom związanym z aplikowaniem po fundusze strukturalne Unii
Europejskiej w trzecim okresie budżetowania (lata 2014-2020) a także w ramach
tzw. Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i inicjatywy
wspólnotowej JESSICA. Rolą konsultantów było wspieranie procesu weryfikacji
strategii poprzez stosowanie odpowiednich narz ędzi i technik pracy indywidualnej i
grupowej, proponowanie nowych rozwiązań oraz eksperckie opracowanie zapisów
w planach operacyjnych. Niniejsza strategia posiada struktur ę ułatwiaj ąc ą jej
wdrażanie i dalszą weryfikację.

Misja Gminy
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Misja Gminy wskazuje nadrzędny kierunek jej długofalowego rozwoju.
Stanowi ona zatem czynnik integracji lokalnej społeczno ści wokół zasadniczych dla
rozwoju gminy spraw i swoistą wizytówkę gminy. Jest to przesłanie b ęd ące
podstawą podtrzymywania istniejących i tworzenia nowych, silnych wi ęzi
społecznych pomiędzy mieszkańcami gminy oraz ich różnymi środowiskami i
reprezentacjami.

Obszary Priorytetowe Rozwoju
Obszary priorytetowe rozwoju to obszary mogące stać się „kołami
zamachowymi” dla dalszego rozwoju gminy, mające stać się w perspektywie 8 lat
czynnikami dynamizującymi jego rozwój. W wyniku prac warsztatowych i analiz
strategicznych wyodrębniono cztery strategiczne kierunki rozwoju Gminy Góra
Kalwaria:





Gospodarka
Rozwój społeczny
Infrastruktura techniczna
Turystyka i dziedzictwo kulturowe

Cele strategiczne
Cele te należą do grupy celów kierunkowych (odpowiadaj ą na pytanie: co
chcemy osiągnąć?) i długofalowych, o terminie realizacji sięgającym nawet 10 lat.

Cele operacyjne
Cele te dotyczą średniego horyzontu czasowego (3-5 lat). Odpowiadaj ą na
pytanie: w jaki sposób to osiągnąć? Wskazują zatem określone narzędzia i sposoby
realizacji celów strategicznych.

Zadania
Zadania to konkretne działania służące realizacji celów. Są one podstaw ą
wdrażania strategii rozwoju, posiadają więc określone ramy organizacyjne. Cz ęść
zadań w swej treści oraz zakresie działania może służyć realizacji różnych celów
strategicznych bądź operacyjnych. Mówiąc o zadaniach mamy na my śli nie tylko
zadania inwestycyjne, rozwijające infrastrukturę techniczn ą czy komunaln ą. W
niniejszej strategii zawarto także zadania „mi ękkie”, dotycz ące inwestycji
niematerialnych (w człowieka), czyli działania ze sfery społecznej, kulturalnej i
edukacyjnej.
Strategia Rozwoju Gminy Góra Kalwaria (określona na lata 2013-2020)
posiada ścisłą korelację z kluczowym dokumentem planistycznym na szczeblu
regionalnym – Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego, a także
uwzględniała założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Mazowsze na lata
2007-2013 jako dokumentu zasadniczego dla pozyskiwania przez polskie
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samorządy środków europejskich w drugim okresie programowania (lata 20072013). Strategia ukazuje ponadto powiązania z Programem Operacyjnym
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, z Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki na lata
2007-2013. Jednakże w następnym okresie programowania tj. na lata 2014-2020
według informacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego utrzymane zostanie 16
Regionalnych Programów Operacyjnych i w ogólnych zarysach pozostaną
ogólnopolskie programy operacyjne takie jak Innowacyjna Gospodarka czy też
Infrastruktura i Środowisko, które co najwyżej mog ą zostać podzielone na kilka
węższych bardziej wyspecjalizowanych programów operacyjnych. Podstawowymi
dokumentami z którymi niniejsza strategia wykazuje ścisłą korelacj ę w
perspektywie trzeciego okresu programowania (2014-2020) s ą:
• Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2012-2020,
• Strategia Rozwoju Kraju 2020,
• Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki,
• Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko Perspektywa 2020,
• Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa Perspektywa
2020,
• Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Perspektywa 2020,
• Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego obejmuj ąca okres do 2020
roku,
• Wojewódzki Program Opieki nad zabytkami,
• Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami,
Należy tu jednak zaznaczyć że poza Strategią Rozwoju Województwa
Mazowieckiego pozostałe dokumenty obecnie mają charakter wstępnych projektów.
W związku z tym w strategii poszczególne obszary priorytetowe, cele szczegółowe i
operacyjne zostały zweryfikowane pod kątem zgodności z celami zawartymi w
projektach poszczególnych dokumentów.
Stworzone plany operacyjne kładą istotny akcent na zrównoważony rozwój
Gminy Góra Kalwaria. Jest on rozumiany jako proces, w którym nast ępuje
integrowanie działań politycznych, gospodarczych, społecznych i przestrzennych z
zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów
przyrodniczych. Zrównoważony rozwój (zwany także ekorozwojem) ma na celu
równoważenie szans w dostępie do środowiska zarówno współcześnie żyjącego
społeczeństwa, jak również przyszłych pokoleń. Niniejsza strategia rozwoju nie
ogranicza się w swych zapisach tylko do zadań realizowanych bezpo średnio przez
Urząd Miasta i Gminy. Dzięki partnerstwu różnych środowisk, zaangażowanych w
tworzenie niniejszej Strategii, proponuje ona także zadania, które z powodzeniem
mogą być realizowane w ramach przedsięwzięć publiczno-prywatnych b ądź też
zlecane (kontraktowane) organizacjom pozarz ądowym. Obydwa rozwi ązania
zdobywają coraz większą popularność na wszystkich szczeblach samorz ądowych,
zwłaszcza w okresie pojawiających się niedoborów finansów publicznych.
Umożliwiają one bowiem realizację ustawowych zadań gminy bez nadmiernego
obciążania budżetu lokalnego. Część zadań stanowi jednorazowe przedsi ęwzi ęcia,
jednakże w zapisach niniejszej strategii rozwoju istniej ą także zadania ci ąg łe
(wdrażane na bieżąco), których realizacja będzie miała duży wpływ na rozwój
gospodarczy i społeczny Gminy Góra Kalwaria w najbliższych latach.
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Każdą strategię rozwoju powinny charakteryzować dwie główne cechy –
elastyczność i ciągłość. Oznacza to, że cele i zadania zawarte w strategii powinny
być stale monitorowane i weryfikowane w zależności od szybko zmieniaj ącego si ę
otoczenia zewnętrznego, jak również zasobów gminy. Jest to podstawowy element
procesu wdrażania planu strategicznego. Możliwość wprowadzania zmian w
dokumencie strategii, jej regularna aktualizacja ma zachowa ć ci ągłość jej realizacji,
świadczyć o tym, iż strategia „żyje”, dzięki czemu możliwe staje się osi ągni ęcie
celów przyjętych w trakcie jej tworzenia. Tylko w takiej sytuacji można mówi ć o
sukcesie planowania strategicznego na szczeblu lokalnym.
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5.1 Misja Gminy

MISJA GMINY GÓRA KALWARIA:

„GÓRA KALWARIA GMINĄ DBAJĄCĄ O WYSOKĄ
JAKOŚĆ ŻYCIA Z POSZANOWANIEM ŚRODOWISKA I
DZIEDZICTWA HISTORYCZNO – KULTUROWEGO”
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5.2 Obszary priorytetowe
5.2.1 Obszar priorytetowy GOSPODARKA

Uzasadnienie wyboru obszaru priorytetowego
Gospodarka gminy i miasta Góra Kalwaria od lat zwi ązana jest z dobrze
rozwiniętą sferą usługowo-handlową oraz sektorem rolno - spożywczym. Na terenie
gminy występują tu niepowtarzalne warunki glebowe, klimatyczne oraz bogate
tradycje związane z produkcją rolną w szczególności z sadownictwem.
Korzystna lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji warszawskiej
stanowi niezwykle istotny element kształtowania się lokalnego rynku małych i
średnich przedsiębiorstw. Uwarunkowania te determinują także takie cechy
charakterystyczne lokalnej gospodarki, jak brak przemysłu. Brak przemysłu a ści ślej
rzecz biorąc przemysłu ciężkiego i o charakterze produkcyjnej jest nawet nie tyle
efektem sąsiedztwa aglomeracji warszawskiej co uwarunkowań wynikaj ących z
położenia gminy. Jak wskazała analiza sytuacji bieżącej znaczne obszary gminy
stanowią obszary Natura 2000 jak i inne obszary chronione co automatycznie
wyklucza lokowanie na jej obszarze przemysłu maj ącego negatywny wpływ na
środowisko naturalne. Stąd też działania gminy powinny być ukierunkowane na
przyciągniecie inwestycji w zakresie „czystych” technologii. Mając na uwadze
bliskość aglomeracji warszawskiej z jej ośrodkami naukowymi gmina może by ć
bardzo dobrym miejscem do zlokalizowania parków technologicznych , w których
rozwijane są przedsięwzięcia nowoczesnych technologii z natury b ęd ące przyjazne
środowisku. Spośród tradycyjnych branż mając na uwadze powyższe
uwarunkowania na terenie gminy mogą być rozwijane przedsi ęwzi ęcia w zakresie
np. Logistyki. Ma już zresztą miejsce, gdyż na terenie miejscowo ści Baniocha jest
umiejscowionych kilka centrów logistycznych różnych firm. Jednakże potencjał
gminy w tym zakresie z pewnością nie jest jeszcze w pełni wykorzystany.
Obecnie wiodącym profilem miejscowych firm są szeroko poj ęte usługi i
handel oraz działalność związana z produkcją rolną i usługami okołorolniczymi.
Właśnie rolnictwo (którego potencjał nie jest w pełni wykorzystany) jest kolejnym
sektorem bardzo ważnym dla gospodarki. Na terenie gminy w najwi ększym stopniu
rozwinięte są gospodarstwa sadownicze. Jednakże za nimi nie pod ąża rozwój
przemysłu przetwórczego opartego na ich bazie. Stąd też w sektorze tym tkwi ą
naturalne rezerwy wzrostu, które mogą być jednym z filarów rozwoju
gospodarczego gminy.
W ramach obszaru GOSPODARKA, którego istotą jest pobudzanie rozwoju
gospodarczego w pierwszej kolejności realizowane winny być cele służące:
- tworzeniu dogodnych warunków do inwestowania poprzez przygotowanie
obszarów aktywności gospodarczej w tym głównie parków technologicznych,
- ukierunkowaniu wsi na alternatywne źródła dochodów poprzez stwarzanie
korzystnych warunków dla rozwoju przetwórstwa rolno – spożywczego,
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-

wszechstronnej promocji miasta i gminy,
działaniom nakierowanym na rozwój samorządów gospodarczych na terenie
gminy
tworzeniu pozytywnego wizerunku miasta i gminy jako charakterystycznego
obszaru realizującego swoją misję w oparciu o własne dziedzictwo kulturowe

Powiązanie kierunku rozwoju z dokumentami wyższego szczebla
Wszelkie działania zawarte w obszarze priorytetowym GOSPODARKA
znajdują swoje uzasadnienie w dokumentach operacyjnych wyższego rz ędu, takich
jak: Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego, Regionalny Program
Operacyjny Mazowsze na lata 2007-2013, Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Na podstawie tych dokumentów operacyjnych są dysponowane środki strukturalne
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu
Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich. Aczkolwiek należy zaznaczy ć tutaj, iż
środki z obecnego okresu programowania są już na wyczerpaniu.
Cele i zadania tworzące Obszar Priorytetowy GOSPODARKA wpisują się w
następujące cele strategiczne, pośrednie i kierunki polityki Strategii Rozwoju
Województwa Mazowieckiego:
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego:
Cel Nadrzędny.
Cel Strategiczny.
Cel pośredni 2
Kierunek działań 2.1
Kierunek działań 2.3
Kierunek działań 2.4
Cel pośredni 4
Kierunek działań 4.2
Kierunek działań 4.3

Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie
rozwoju społeczno – gospodarczego w regionie
podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.
Poprawa
spójności
społecznej, gospodarczej
i
przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego
rozwoju.
Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki
regionu.
Rozwój MSP oraz wzrost ich innowacyjności i
konkurencyjności.
Rozwój nowoczesnych technologii z wykorzystaniem
własnego potencjału B+R.
Rozwój regionalnych sieci kooperacyjnych i przepływu
nowoczesnych technologii.
Aktywizacja
i
modernizacja
pozametropolitalnych.
Wzmocnienie
potencjału rozwojowego
subregionalnych i małych miast.
Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.
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Cele i zadania tworzące obszar priorytetów GOSPODARKA wpisują się w
następujące Priorytety oraz Działania Regionalnego Programu Operacyjnego
Mazowsze na lata 2007-2013:
Regionalny Program Operacyjny Mazowsze na lata 2007-2013 (zgodnie z
„Szczegółowym Opisem Priorytetów” wersja z 30 grudnia 2011, Urz ąd
Marszałkowski Warszawa):
Oś Priorytetowa 1.
Działanie 1.1
Działanie 1.2
Działanie 1.3
Działanie 1.5
Działanie 1.7

Tworzenie
warunków
dla
rozwoju
potencjału
innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu.
Wzmocnienie sektora badawczo – rozwojowego.
Budowa sieci współpracy nauka – gospodarka.
Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność
gospodarczą.
Rozwój przedsiębiorczości.
Promocja gospodarcza.

Cele i zadania tworzące obszar priorytetowy GOSPODARKA wpisują się w
następujące Priorytety oraz Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 (w odniesieniu do przedsięwzi ęć związanych z utworzeniem lub
rozwojem mikroprzedsiębiorstwo na obszarach wiejskich gminy):
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (zgodnie z
„Uszczegółowieniem Programu”, Ministerstwo Rolnictwa):
Oś Priorytetowa III.
Działanie

Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie
gospodarki wiejskiej.
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Cele i zadania tworzące obszar priorytetowy GOSPODARKA wpisują się
również w obszary jak i cele oraz kierunki rozwoju projektów dokumentów
strategicznych następnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na okres od
2014-2020 roku. Podstawowymi krajowymi projektami dokumentów na ten okres
programowania na podstawie których tworzone będ ą poszczególne programy
operacyjne są:
- Strategia Rozwoju Kraju 2020
- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2012-2020
Cele i zadania obszaru priorytetowego GOSPODARKA Strategii Rozwoju
Gminy Góra Kalwaria 2013-2020 wpisują się w następuj ące obszary strategiczne i
cele Strategii Rozwoju Kraju 2020:
Obszar strategiczny II : Konkurencyjna Gospodarka
Cel II.2 :
Wzrost wydajności gospodarki
Cel II.3 :
Zwiększenie innowacyjności gospodarki
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Cele i zadania obszaru priorytetowego GOSPODARKA Strategii Rozwoju
Gminy Góra Kalwaria 2013-2020 wpisują się w cel strategiczny i nast ępuj ące cele
polityki regionalnej oraz kierunki działań Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego
2012-2020:
Cel strategiczny:

Cel polityki
regionalnej 1:
Kierunek działania 1.2:
Kierunek
działania 1.2.3 :
Kierunek działania 1.3:
Kierunek
działania 1.3.2:
Kierunek
działania 1.3.3 :
Kierunek
działania 1.3.4 :

Obszar priorytetowy
strategicznych:

Efektywne wykorzystanie specyficznych regionalnych i
innych terytorialnych potencjałów rozwojowych do
osiągnięcia celów rozwoju kraju – wzrostu zatrudnienia i
spójności w horyzoncie długookresowym.
Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów.
Tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania procesów
rozwojowych i zwiększania ich absorbcji poza miastami
wojewódzkimi.
Rozwijanie potencjału rozwojowego i absorpcyjnego
obszarów wiejskich.
Budowa podstaw konkurencyjności województw.
Wsparcie dla lokalizacji inwestycji zewnętrznych w tym
w szczególności zagranicznych.
Zwiększanie możliwości wprowadzania rozwiązań
innowacyjnych przez przedsiębiorstwa i instytucje
regionalne.
Wspieranie rozwoju instytucji otoczenia biznesu.

GOSPODARKA

oparty

jest

na

trzech

celach

I.

WSPIERANIE DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI MAŁYCH
I ŚREDNICH FIRM – AKTYWIZACJA LOKALNYCH PRZEDSI ĘBIORCÓW I
POBUDZANIE
PRZEDSI ĘBIORCZO ŚCI
W ŚRÓD
SPOŁECZNO ŚCI
LOKALNEJ

II.

STWORZENIE NA TERENIE GMINY DOGODNYCH WARUNKÓW DO
INWESTOWANIA W NOWE TECHNOLOGIE.

III.

WSPIERANIE ROZWOJU
SPOŻYWCZEGO.

SEKTORA

PRZETWÓRSTWA
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I.

CEL STRATEGICZNY:
WSPIERANIE DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI MA ŁYCH
I Ś REDNICH FIRM – AKTYWIZACJA LOKALNYCH
PRZEDSI ĘBIORCÓW I POBUDZANIE PRZEDSI ĘBIORCZO ŚCI
WŚRÓD SPOŁECZNO ŚCI LOKALNEJ

UZASADNIENIE
W dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej to firmy sektora małych i średnich
przedsiębiorstw generują miejsca pracy i przyczyniają się do rozwoju
poszczególnych regionów krajów. Stąd też bardzo ważne jest stworzenie i
realizowanie takiej polityki gminy aby promowała ona rozwój tego sektora tak aby
istniejące firmy rozwijały się zwiększały zakres swojej działalności i aby istniały
korzystne warunki do tworzenia nowych małych i średnich firm. Szczególnie istotne
jest to na terenie takich gmin jak Góra Kalwaria gdzie z powodu uwarunkowań
tkwiących w środowisku przyrodniczym nie ma warunków do rozwoju
przedsiębiorstw o charakterze przemysłowych. Oczywiście o wiele łatwiej jest
przyciągnąć jednego dużego inwestora, który jednorazowo stworzyłby kilkaset
miejsc pracy niż spowodować taki rozwój MSP który przełożyłby si ę na tak ą ilo ść
miejsc pracy. Ale jak to już było wskazane możliwość lokowania przedsi ębiorstw o
charakterze przemysłowym na terenie gminy jest ograniczona. St ąd też szczególny
nacisk musi zostać położony na rozwój sektora MSP. Rozwój firm tego sektora na
terenie gminy Góra Kalwaria wymaga stworzenia właściwego systemu ułatwień dla
nowo powstających podmiotów oraz stworzenia systemu wspomagania w zakresie
pozyskiwania funduszy z środków Unii Europejskiej.
W ramach powyższego celu strategicznego wyznaczone zostały nast ępuj ące
cele operacyjne:
I.1.
I.2.

Stworzenie i realizowanie gminnego systemu wspierania przedsi ębiorczo ści.
Kreowanie korzystnego klimatu dla rozwoju lokalnych firm.

I.1

Cel operacyjny:
Stworzenie
i
realizowanie
przedsiębiorczości

gminnej

systemu

wspierania

Zadania:
I.1.1 Podejmowanie współpracy przez lokalnych przedsiębiorców, władze
samorządowe i organizacje pozarządowe na rzecz utworzenia instytucji
wsparcia biznesu w Górze Kalwarii.
Potencjalny zakres zadań instytucji:
 prowadzenie działalności szkoleniowo-doradczej, skierowanej
lokalnych przedsiębiorców i osób pragnących założyć własną firmę,

Załącznik do Uchwały Nr L/544/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18.12.2013 roku

do

104

STRATEGIA ROZWOJU GMINY GÓRA KALWARIA NA LATA 2013-2020





udzielanie wsparcia finansowego dla firm (np. zarządzanie Funduszem
Pożyczkowym, Funduszem Poręczeń Kredytowych),
współpraca z samorządem lokalnym i przedsiębiorcami w pozyskiwaniu
funduszy zewnętrznych na rozwój przedsiębiorczości,
udzielanie przedsiębiorcom informacji o dostępnych środkach
pomocowych i kredytach na rozwój przedsiębiorczości oraz pomoc
merytoryczna w wypełnianiu wniosków kredytowych i grantowych.

Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy
lokalni przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu z terenu miasta,
instytucje wsparcia biznesu z gmin sąsiednich
2013-2015
środki prywatne, budżet gminy, środki zewnętrzne

I.1.2 Wdrożenie (opracowanie, uchwalenie, realizacja) systemu wspierania
inwestycji i przedsiębiorczości (szybka ścieżka obsługi inwestora, inkubator
przedsiębiorczości).
Potencjalny (proponowany) zakres działań:
 wdrożenie szybkiej ścieżki obsługi przedsiębiorców w urzędzie
miasta, celem skrócenia czasu załatwiania spraw zwi ązanych z
prowadzoną działalnością gospodarczą,
 przeprowadzenie inwentaryzacji posiadanego maj ątku przez gmin ę w
celu wytypowania potencjalnych obiektów do stworzenia inkubatora
przedsiębiorczości,
 wykonanie wyceny kosztów adaptacji wskazanych obiektów do
potrzeb inkubatora przedsiębiorczości,
 podjęcie działań zmierzających do uruchomienia inkubatora
przedsiębiorczości (uzyskanie wszelkich wymaganych prawem
pozwoleń),
 pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na rozwój przedsi ębiorczości w
gminie Góra Kalwaria.
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

I.1.3

Urząd Miasta i Gminy
Lokalni przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu z terenu miasta
2014-2018
środki budżetowe, środki prywatne i środki zewnętrzne

Organizowanie konferencji i seminariów dla lokalnych przedsi ębiorców.

Urząd Miasta i Gminy (następnie lokalna instytucja wsparcia biznesu)
lokalni przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu z terenu miasta, Urz ąd
Marszałkowski, instytucje szkoleniowe
Termin realizacji:
od 2014 roku
Źródła finansowania: środki prywatne, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, budżet
gminy, środki zewnętrzne
Koordynacja:
Partnerzy:
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I.1.4 Pomoc lokalnym przedsiębiorcom w uzyskiwaniu informacji na temat
potencjalnych partnerów gospodarczych i handlowych z miast i regionów
krajów UE z którymi gmina Góra Kalwaria posiada stosunki partnerskie.
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

I.2

Urząd Miasta i Gminy (następnie lokalna instytucja wsparcia biznesu)
lokalni przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu z terenu miasta, Urz ąd
Marszałkowski, PAIZ
działania ciągłe od 2013 do 2020
środki prywatne, budżet gminy, środki zewnętrzne

Cel operacyjny:
Kreowanie korzystnego klimatu dla rozwoju lokalnych firm

Zadania:
I.2.1 Utworzenie w ramach internetowego portalu Góry Kalwarii podstrony
gospodarczej z informacjami branżowymi dla inwestorów i kontrahentów
oraz linkami (odnośnikami) do stron lokalnych przedsi ębiorców, regionalnych
organizacji okołobiznesowych i instytucji samorządowych.
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy (następnie lokalna instytucja wsparcia biznesu)
lokalni przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu z terenu miasta, Urz ąd
Marszałkowski,
2013-2014
budżet gminy, środki zewnętrzne, środki prywatne

I.2.2 Inicjowanie organizacji imprez integrujących środowiska samorz ądowe
i biznesowe – np. nadawanie symbolicznej nagrody na najlepszego
przedsiębiorcę roku w mieście, najlepszy produkt lokalny (wybranego przez
powołaną Kapitułę Konkursową), etc.
Koordynacja:
Partnerzy:

Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta Góra Kalwaria
lokalni przedsiębiorcy, lokalna instytucja wsparcia biznesu (po utworzeniu),
organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu z terenu miasta
od 2013
środki zewnętrzne, sponsorzy
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II.

CEL STRATEGICZNY:
STWORZENIE NA TERENIE GMINY DOGODNYCH
WARUNKÓW DO INWESTOWANIA W NOWE TECHNOLOGIE.

UZASADNIENIE
Atrakcyjność inwestycyjna gminy Góra Kalwaria może być oceniana z
różnych perspektyw – „miękkie uwarunkowania”, takie jak zasoby wykwalifikowanej
kadry pracowniczej, wsparcie instytucji otoczenia biznesu, dost ęp do źródeł
finansowania czy też otoczenie przyrodnicze. Elementy te znajduj ą swoje
odzwierciedlenie w pozostałych domenach strategicznych. Jednak kluczowym
elementem przyciągania inwestorów jest dostęp do terenów inwestycyjnych,
odpowiednio usytuowanych i uzbrojonych w infrastruktur ę techniczną. W kontek ście
priorytetów Unii Europejskiej (zwłaszcza Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego), ważna jest inwentaryzacja terenów i obiektów inwestycyjnych, które
po odpowiednim zagospodarowaniu stanowić mog ą atrakcyjne zaplecze rozwoju
nowych firm branż nowych technologii bo tylko takie na terenie gminy mog ą by ć
rozwijane w szerszym zakresie ze względu na prezentowane już wcześniej
uwarunkowania środowiska przyrodniczego. Jednak należy mie ć świadomo ść, że
samo posiadanie wolnych terenów do zainwestowania nie jest czynnikiem sukcesu
– niezmiernie ważne jest stworzenie profesjonalnej oferty inwestycyjnej gminy i jej
promocja wykorzystująca wiele komplementarnych kanałów dystrybucji i
obejmująca różnych odbiorców. W tym względzie wskazana jest ścisła współpraca
samorządu terytorialnego oraz lokalnych przedsiębiorców szczególnie w przypadku
wspólnej promocji gospodarczej oraz organizowanie spotkań przedstawicieli
sektora naukowo badawczego i biznesu celem ich skojarzenia i przekonania do
lokowania inwestycji nowych technologii na terenie gminy.
W ramach powyższego celu strategicznego wyznaczone zostały nast ępuj ące
cele operacyjne:
II.1. Tworzenie
nowych
stref
aktywności
gospodarczej
–
parków
technologicznych.
II.2. Aktywna promocja oferty inwestycyjnej gminy w zakresie nowych inwestycji.

II.1

Cel operacyjny:
Tworzenie nowych
technologicznych

stref

aktywno ści

gospodarczej

–

parków

Zadania:
II.1.1 Sporządzanie okresowej, dokładnej inwentaryzacji obiektów i terenów
przeznaczonych do zainwestowania pod działalność w zakresie nowych
technologii.
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy
właściciele terenów
2013
budżet gminy
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II.1.2 Przeprowadzenie prac studialnych dotyczących możliwości wykorzystania
zinwentaryzowanych terenów na potrzeby parków technologicznych i
oszacowanie kosztów przystosowania tych terenów.
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy
właściciele terenów,
2013-2014
budżet gminy

II.1.3 Kompleksowe uzbrajanie terenów przeznaczonych pod inwestycje ( parki
technologiczne, strefy przemysłowe) – wykorzystywanie możliwości
partycypacji podmiotów prywatnych.
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

II.2.

Urząd Miasta i Gminy
przedsiębiorcy, instytucje sektora naukowo-badawczego
2014-2020
budżet gminy, środki prywatne, środki zewnętrzne

Cel operacyjny:
Aktywna promocja oferty inwestycyjnej gminy w zakresie nowych
inwestycji.

Zadania:
II.2.1 Organizacja tzw. „road show” a więc cyklu konferencji wyjazdowych
poświęconych ofercie możliwości lokowania inwestycji nowych technologii na
terenie gminy.
Proponowana zawartość oferty inwestycyjnej:
 określenie podstawowych potrzeb inwestycyjnych
wynikających z uwarunkowań środowiska przyrodniczego,
 prezentacja potencjalnych terenów inwestycyjnych,
 uzbrojenie w infrastrukturę techniczną,
 stosunki własnościowe,
 ograniczenia ekologiczne, architektoniczne, etc.
 dostępność kadry pracowniczej.
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

gminy

Urząd Miasta i Gminy
instytucje otoczenia biznesu
od 2014
budżet gminy

II.2.2 Współpraca organizacyjna i finansowa różnych środowisk lokalnych w
procesie promocji oferty inwestycyjnej gminy oraz jego walorów
gospodarczych.
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy
lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele branży turystycznej i uzdrowiskowej
działania ciągłe
budżet gminy, sponsorzy
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II.2.3 Intensywna promocja ofert inwestycyjnych gminy oraz jego walorów
gospodarczych:
- udział władz samorządowych i przedsiębiorców w targach
gospodarczych, samorządowych i komunalnych,
- zamieszczanie ofert w magazynach i informatorach branżowych,
- wysyłanie ofert do firm określonych branż w kraju i za granicą,
- wysyłanie ofert do radców handlowych ambasad.
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy
lokalni przedsiębiorcy, Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski
działania ciągłe
budżet gminy, sponsorzy

II.2.4 Utrzymywanie stałych kontaktów i współpraca z instytucjami regionalnymi
prowadzącymi
działania
promujące
gospodarkę
województwa
mazowieckiego.
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy
lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele przedsiębiorców,
Powiatowe, Urząd Marszałkowski, instytucje otoczenia biznesu
działania ciągłe
budżet gminy, sponsorzy

Starostwo

II.2.5 Utrzymywanie stałych i efektywnych kontaktów z mediami regionalnymi
i ogólnopolskimi w celu kreowania korzystnego wizerunku gminy Góra
Kalwaria jako miejsca do inwestowania.
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy
lokalni przedsiębiorcy, media regionalne i ogólnopolskie
działania ciągłe
budżet gminy, sponsorzy
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III.

CEL STRATEGICZNY:
WSPIERANIE ROZWOJU SEKTORA PRZETWÓRSTWA
ROLNO - SPOŻYWCZEGO

UZASADNIENIE
Przetwórstwo rolno – spożywcze jest ważną branżą gospodarki narodowej,
która szczególnego znaczenia nabrała po akcesji Polski do Unii Europejskiej w
2004 roku. Przetwórstwo rolno – spożywcze odgrywa szczególną role na obszarach
z dominującym sektorem rolniczym. Gmina Góra Kalwaria charakteryzuje si ę
dużym udziałem terenów zielonych w strukturze gruntów i stosunkowo dużym
udziałem rolnictwa w strukturze gospodarczej gminy. Na terenie gminy Góra
Kalwaria w szczególny sposób rozwinęły się wyspecjalizowane gospodarstwa
sadownicze. Sprawnie funkcjonujące i dobrze rozwinięte gospodarstwa sadownicze
są naturalną podstawą rozwoju sektora przetwórstwa rolno-spożywczego. St ąd też
ważną kwestią z punktu widzenia rozwoju gospodarczego gminy jest stworzenie
atrakcyjnych warunków dla rozwijania tego typu działalności i wspierania zarówno
istniejących firm jak i nowopowstających w tym sektorze. Sektor ten bowiem może
skutecznie generować nowe miejsca pracy co również przyczyniać si ę będzie do
wzrostu bogactwa gminy. Rozwój sektora przetwórstwa rolno spożywczego jest
szczególnie istotny dla obszarów wiejskich gminy, na których nie rozwijaj ą si ę
zwykle inne formy działalności gospodarczej.
W ramach powyższego celu strategicznego wyznaczone zostały nast ępuj ące
cele operacyjne:
III.1. Tworzenie warunków dla rozwoju przetwórni rolno – spożywczych na bazie
istniejących
gospodarstw sadowniczych, wytwarzających
produkty
spełniające najwyższe normy jakościowe.
III.2. Stworzenie systemu marketingu i zbytu produktów lokalnych firm
przetwórstwa rolno – spożywczego.

III.1.

Cel operacyjny:
Tworzenie warunków dla rozwoju przetwórni rolno – spożywczych na
bazie istniejących gospodarstw sadowniczych, wytwarzających
produkty spełniające najwyższe normy jakościowe.

Zadania:
III.1.1 Wspieranie istniejących i nowych zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego
w tym w zakresie wdrażania obowiązujących norm i standardów (np.
systemów bezpieczeństwa żywności zgodnych z systemem HACCP.
Koordynacja:

Urząd Miasta i Gminy
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Przedsiębiorcy, funkcjonujące na terenie gminy, powiatu i województwa
giełdy rolne, Starostwo Powiatowe, rolnicy i organizacje rolników, Ośrodek
Doradztwa Rolniczego, organizacje zrzeszające lokalnych przedsiębiorców,
przedsiębiorcy indywidualni, sołtysi
Termin realizacji:
działania ciągłe – zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami
Źródła finansowania: granty instytucji międzynarodowych wspierających rolnictwo, Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Partnerzy:

III.1.2 Udzielanie pomocy merytorycznej oraz organizacja szkoleń (dla kadry
zarządzającej i pracowników) z zakresu rozwoju przetwórni rolnospożywczych, zwłaszcza dla małych przetwórni powstających w
gospodarstwach rolnych.
Koordynacja:
Partnerzy:

Lokalna instytucja otoczenia biznesu
Przedsiębiorcy, funkcjonujące na terenie gminy, powiatu i województwa
giełdy rolne, Starostwo Powiatowe, rolnicy i organizacje rolników, Ośrodek
Doradztwa Rolniczego, organizacje zrzeszające lokalnych przedsiębiorców,
przedsiębiorcy indywidualni, sołtysi
Termin realizacji:
działania ciągłe – zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami
Źródła finansowania: granty instytucji międzynarodowych wspierających rolnictwo, Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

III.2.

Cel operacyjny:
Stworzenie systemu marketingu i zbytu produktów lokalnych firm
przetwórstwa rolno – spożywczego.

Zadania:
III.2.1 Wykreowanie lokalnych marek produktowych podkreślających tradycje
rolnicze gminy oraz oparcie na nich promocji gminy.
Urząd Miasta i Gminy
Przedsiębiorcy i organizacje przedsiębiorców, Starostwo Powiatowe, rolnicy
i organizacje rolników, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Lokalna instytucja
otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe
Termin realizacji:
działania ciągłe
Źródła finansowania: środki prywatne, środki zewnętrzne
Koordynacja:
Partnerzy:

III.2.2 Promocja produktów przetwórstwa rolno – spożywczego i wspieranie działań
lokalnych firm działających w sektorze przetwórstwa rolno – spożywczego w
zakresie ekspansji eksportowej.
Organizacje skupiające firmy przetwórcze, Urząd Miasta i Gminy
Przedsiębiorcy i organizacje przedsiębiorców, rolnicy i organizacje rolników,
Ośrodek Doradztwa Rolniczego Lokalna instytucja otoczenia biznesu,
Termin realizacji:
działania ciągłe
Źródła finansowania: środki zewnętrzne, budżet gminy
Koordynacja:
Partnerzy:
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5.2.2 Obszar priorytetowy ROZWÓJ SPO ŁECZNY
Uzasadnienie wyboru obszaru
W ramach Obszaru Priorytetowego ROZWÓJ SPOŁECZNY, którego istot ą
jest dbałość o rozwój społeczności lokalnej, realizowane będ ą działania w zakresie
rozwoju infrastruktury o charakterze publicznym. W ramach tego obszaru
priorytetowego podejmowane będą także działania zmierzaj ące do zapewnienia
poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy i miasta. Ponadto w ramach tego
obszaru realizowane winny być działania nakierowane na rozwój lokalnego rynku
pracy, zapewnienia mieszkańcom gminy dobrej dost ępności do szeroko rozumianej
edukacji, podstawowych i specjalistycznych usług medycznych o wysokim
standardzie, opieki i pomocy społecznej ludziom jej potrzebuj ącym oraz
wspomaganie rodzin w budowaniu więzi oraz przeciwdziałanie patologiom i
uzależnieniom. Jednocześnie w gminie winien być wdrażany program poprawy
bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania przestępczości oraz usprawnienie
działań
administracji publicznej. Jest to jeden z ważniejszych obszarów
priorytetowych, gdyż bez rozwoju społecznego nie ma rozwoju gospodarczego.
Społeczeństwo musi odczuć iż rozwój gospodarczy przekłada się na popraw ę
warunków ich życia na podwyższenie ogólnego standardu i jakości życia.
Powiązanie obszaru priorytetowego z dokumentami wyższego szczebla
Wszelkie działania zawarte w obszarze priorytetowym ROZWÓJ
SPOŁECZNY znajdują swoje uzasadnienie w dokumentach operacyjnych
wyższego rzędu, takich jak: Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do
2020 roku oraz Regionalny Program Operacyjny Mazowsze na lata 2007-2013. Na
podstawie tych dokumentów operacyjnych są dysponowane środki strukturalne z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Cele i zadania tworzące obszaru priorytetowego ROZWÓJ SPO ŁECZNY wpisuj ą
się w następujące cele strategiczne, pośrednie i kierunki polityki Strategii Rozwoju
Województwa Mazowieckiego:
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego:
Cel Nadrzędny.
Cel Strategiczny.
Cel pośredni 1
Kierunek działań 1.4
Kierunek działań 1.5

Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie
rozwoju społeczno –gospodarczego w regionie
podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.
Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa
jakości życia mieszkańców województwa.
Rozwój kapitału społecznego
Podniesienie
standardów
ochrony
zdrowia
i
zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń
zdrowotnych.
Dążenie do poprawy warunków i zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych.
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Kierunek działań 1.6
Kierunek działań 1.7
Cel pośredni 4
Kierunek działań 4.2
Kierunek działań 4.4

Intensyfikacja
działań na
rzecz
problemów społecznych.
Poprawa bezpieczeństwa publicznego.

rozwiązywania

Aktywizacja
i
modernizacja
pozametropolitalnych.
Wzmocnienie
potencjału rozwojowego
subregionalnych i małych miast.
Budowa i rozwój infrastruktury społecznej.

obszarów
ośrodków

Cele i zadania tworzące obszar priorytetowy ROZWÓJ SPO ŁECZNY wpisuj ą si ę w
następujące Priorytety oraz Działania Regionalnego Programu Operacyjnego
Mazowsze na lata 2007-2013:
Regionalny Program Operacyjny Mazowsze na lata 2007-2013 (zgodnie z
„Szczegółowym Opisem Priorytetów” wersja z 30 grudnia 2011, Urz ąd
Marszałkowski Warszawa):
Oś Priorytetowa 7.
Działanie 7.1.
Działanie 7.2.
Działanie 7.3.

Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału
ludzkiego.
Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia .
Infrastruktura służąca edukacji.
Infrastruktura służąca pomocy społecznej.

Cele i zadania tworzące obszar priorytetowy ROZWÓJ SPO ŁECZNY wpisuj ą si ę w
następujące Priorytety oraz Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 (w odniesieniu do przedsi ęwzi ęć związanych z popraw ą jako ści
życia na obszarach wiejskich gminy):
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (zgodnie z
„Uszczegółowieniem Programu”, Ministerstwo Rolnictwa):
Oś Priorytetowa III.
Działanie

Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie
gospodarki wiejskiej.
Odnowa Centrum Wsi.

Cele i zadania tworzące obszar priorytetowy ROZWÓJ SPO ŁECZNY wpisują
się również w obszary jak i cele oraz kierunki rozwoju projektów dokumentów
strategicznych następnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na okres od
2014-2020 roku. Podstawowymi krajowymi projektami dokumentów na ten okres
programowania na podstawie których tworzone będ ą poszczególne programy
operacyjne są:
- Strategia Rozwoju Kraju 2020
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- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2012-2020
Cele i zadania obszaru priorytetowego ROZWÓJ SPO ŁECZNY Strategii Rozwoju
Gminy Góra Kalwaria 2013-2020 wpisują się w następuj ące obszary strategiczne i
cele Strategii Rozwoju Kraju 2020:
Obszar strategiczny I :
Cel I.2 :
Cel I.3 :

Sprawne i efektywne państwo.
Zapewnienie środków na działania rozwojowe.
Wzmocnienie
warunków
sprzyjających
realizacji
indywidualnych potrzeb i aktywności obywatela.

Obszar strategiczny II : Konkurencyjna Gospodarka.
Cel II.4 :
Rozwój kapitału ludzkiego.
Obszar strategiczny III : Spójność społeczna i terytorialna.
Cel III.1 :
Integracja społeczna.
Cel III.2 :
Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług
publicznych.
Cele i zadania obszaru priorytetowego ROZWÓJ SPO ŁECZNY Strategii
Rozwoju Gminy Góra Kalwaria 2013-2020 wpisuj ą się w cel strategiczny i
następujące cele polityki regionalnej oraz kierunki działań Krajowej Strategii
Rozwoju Regionalnego 2012-2020:
Cel strategiczny:

Cel polityki
regionalnej 1:
Kierunek działania 1.2:
Kierunek
działania 1.2.3 :
Kierunek działania 1.3:
Kierunek
działania 1.3.1:
Cel polityki
regionalnej 2:
Kierunek działania 2.2:

Efektywne wykorzystanie specyficznych regionalnych i
innych terytorialnych potencjałów rozwojowych do
osiągnięcia celów rozwoju kraju – wzrostu zatrudnienia i
spójności w horyzoncie długookresowym.
Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów.
Tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania procesów
rozwojowych i zwiększania ich absorbcji poza miastami
wojewódzkimi.
Rozwijanie potencjału rozwojowego i absorpcyjnego
obszarów wiejskich.
Budowa podstaw konkurencyjności województw.
Rozwój kapitału intelektualnego w tym kapitału ludzkiego
i społecznego.
Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie
marginalizacji obszarów problemowych.
Wspieranie obszarów wiejskich o najniższym poziomie
dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących
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możliwości rozwojowe (usługi edukacyjne, szkoleniowe,
medyczne, komunalne i kulturalne).
Obszar Priorytetowy ROZWÓJ SPOŁECZNY oparty jest na jednym celu
strategicznym:

I.

CEL STRATEGICZNY:
POPRAWA JAKO ŚCI I ZAPEWNIENIE WYSOKIEGO
STANDARDU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY

Uzasadnienie
Zapewnienie odpowiednich warunków życia mieszkańcom to kluczowe
zadanie samorządu lokalnego. Sfera społeczna wymaga wsparcia finansowego,
które umożliwi realizację usług publicznych na zadawalającym poziomie. Zakres
aspektów związanych ze sferą społeczną oddziaływującą na standard życia
mieszkańców jest bardzo szeroki. Pomimo , iż w przypadku gminy Góra Kalwaria
sytuacja w wymienionych obszarach nie jest najgorsza to wci ąż pozostaje wiele do
zrobienia, w szczególności na obszarach wiejskich gminy. Cel strategiczny zostanie
zrealizowany poprzez działania z zakresu: edukacji, kultury, sportu i rekreacji,
mieszkalnictwa, bezpieczeństwa publicznego, opieki zdrowotnej i społecznej.
W ramach powyższego celu strategicznego wyznaczone zostały nast ępuj ące
cele operacyjne:
I.1.
Zapewnienie wysokiej jakości oferty edukacyjnej dla mieszkańców gminy;
I.2.
Zapewnienie szerokiej oferty kulturalnej i sportowo – rekreacyjnej;
I.3.
Poprawa stanu bazy mieszkaniowej na terenie gminy;
I.4.
Stworzenie warunków do zapewnienia wysokiej jakości usług ochrony
zdrowia i opieki społecznej;
I.5.
Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicznego;
I.6.
Podniesienie jakości usług publicznych.
I.1.

Cel operacyjny:
Zapewnienie wysokiej jakości oferty edukacyjnej dla mieszka ńców
gminy.
Zadania:
I.1.1 Budowa,
przebudowa,
rozbudowa
i
modernizacja
przedszkolnej na terenie gminy Góra Kalwaria.
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

infrastruktury

Urząd Miasta i Gminy
organizacje pozarządowe
2013-2020
budżet gminy
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I.1.2 Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury o światowej
(szkoły podstawowe, gimnazja i licea) w tym przystosowanie budynków dla
dzieci niepełnosprawnych, budowa dodatkowych sal dydaktycznych i
infrastruktury sportowej (sale gimnastyczne i boiska) na terenie gminy Góra
Kalwaria.
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy
sołectwa
2013-2020
budżet gminy

I.1.3 Dostosowanie bazy edukacyjnej do potrzeb dzieci i młodzieży oraz
podniesienie poziomu kształcenia (pomoce dydaktyczne, szkolenia
nauczycieli). Zadanie to obejmuje między innymi następujące działania:
• Wyposażenie szkół gminnych w nowoczesne pomoce dydaktyczne i
oprogramowanie komputerowe,
• Wsparcie uczestnictwa dyrektorów i nauczycieli w szkoleniach,
• Przeprowadzanie remontów, prac modernizacyjnych w istniej ących
placówkach szkolnych,
• wdrożenie wspomagania procesu dydaktycznego technologią informatyczną.
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy
sołectwa
działania ciągłe
budżet gminy, środki zewnętrzne

I.1.4 Przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych w budynkach
szkolnych.
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

I.2.

Urząd Miasta i Gminy
sołectwa
2014-2018
budżet gminy, środki zewnętrze

Cel operacyjny:
Zapewnienie szerokiej oferty kulturalnej i sportowo – rekreacyjnej

Zadania:
I.2.1 Inwestycje w bibliotekach publicznych na terenie gminy – rozszerzenie bazy
lokalowej, powiększenie księgozbioru oraz informatyzacja (utworzenie
czytelni komputerowej, digitalizacja zbiorów bibliotecznych oraz ich
elektroniczne zabezpieczenie ).
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy
Dyrektorzy bibliotek, organizacje pozarządowe
działania ciągłe
budżet gminy, środki zewnętrzne
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I.2.2 Inwestycje w poprawę stanu i rozbudowę infrastruktury kultury na terenie
gminy (biblioteki, ośrodki kultury, świetlice , itp.) .
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy
Biblioteka miejska, MOK, Sołectwa
2013-2020
budżet gminy, środki zewnętrzne

I.2.3 Rozszerzenie oferty programowej Ośrodka Kultury i innych gminnych
instytucji kultury w zakresie organizacji wystaw, występów, prezentacji, a
także artystycznych kółek zainteresowań.
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy
Kierownictwo Ośrodka Kultury i innych jednostek kultury
działania ciągłe
budżet gminy, środki prywatne, środki zewnętrzne

I.2.4 Organizacja oraz kontynuacja imprez o charakterze ponadlokalnym,
ponadregionalnym promujących gminę jako mający własną tożsamość
ośrodek kulturalny oraz zwiększanie zasięgu ich oddziaływania.
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Ośrodek Kultury
Urząd Miasta i Gminy i organizacje pozarządowe
działania ciągłe
budżet gminy, środki prywatne, środki zewnętrzne

I.2.5 Poprawa bazy sportowej na terenie gminy poprzez modernizacj ę, rozbudow ę
istniejącej i budowę nowej infrastruktury sportowej.
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Starostwo Powiatowe w Piasecznie, Urząd Miasta i Gminy
Kierownictwo OSiR, sołectwa
2013-2020
budżet gminy , budżet powiatu, środki zewnętrzne

I.2.6 Modernizacja istniejących placów zabaw dla dzieci oraz budowa centralnego
placu zabaw w centrum miasta Góra Kalwaria w celu zapewnienia
możliwości fizycznego rozwoju najmłodszych mieszkańców.
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy
sołectwa, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe
działania ciągłe
budżet gminy, środki prywatne, środki zewnętrzne

I.2.7 Aktywizacja sportowa dzieci, młodzieży, dorosłych, rencistów i emerytów
poprzez organizację sekcji sportowych, klubów, współzawodnictwa, itp. .
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy
Organizacje sportowe, OSiR
działania ciągłe
budżet gminy, środki zewnętrzne
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I.3.

Cel operacyjny:
Poprawa stanu bazy mieszkaniowej na terenie gminy

Zadania:
I.3.1 Budowa budynków komunalnych – tworzenie warunków do zaspokajania
potrzeb mieszkańców wspólnoty samorządowej – zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach.
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy
2013-2020
budżet gminy, środki zewnętrzne

I.3.2 Opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego (tam gdzie one
jeszcze nie są opracowane).
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy
2013-2020
budżet gminy

I.3.3 Kontynuowanie
rewitalizacji
wielorodzinnego.
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

I.4.

komunalnych

zasobów

budownictwa

Urząd Miasta
2013-2020
budżet gminy, środki zewnętrzne

Cel operacyjny:
Zapewnienie wysokiej
społecznej

jakości

usług ochrony

zdrowia

i

opieki

Zadania:
I.4.1 Organizacja okresowych akcji profilaktycznych mających na celu promocj ę
zdrowia oraz wczesne wykrywanie groźnych chorób.
Koordynacja:
Partnerzy, m.in.:

Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy
sołectwa ,Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , Niepubliczne Zakłady
Opieki Zdrowotnej, Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS), organizacje
pozarządowe
działania ciągłe
budżet gminy, sponsorzy, fundusze zewnętrzne
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I.4.2 Rozwój edukacji zdrowotnej – podejmowanie działań promuj ących zdrowy
styl życia:
- wydawanie materiałów edukacyjnych na potrzeby realizowanych
programów profilaktycznych,
- cykle prelekcji, prezentacji i sesji ankietowych w placówkach
oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych,
- powiązanie organizacji imprez kulturalnych z elementami sportowymi i
rekreacyjnymi – organizowanie imprez plenerowych, konkursów,
promujących zdrowie i aktywny styl życia.
Koordynacja:
Partnerzy, m.in.:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy
instytucje ochrony zdrowia (PZOZ,NZOZ), organizacje pozarządowe,
szkoły, OPS,
działania ciągłe
budżet gminy, sponsorzy, fundusze zewnętrzne

I.4.3 Kontynuacja realizacji programów przeciwdziałania uzależnieniom –
profilaktyka uzależnień i zmniejszanie rozmiarów istniej ących problemów
związanych z uzależnieniami; współpraca władz miasta i Ośrodka Pomocy
Społecznej samorządu powiatowego, pedagogów, rodziców, organizacji
pozarządowych, Straży Miejskiej i Policji.
Koordynacja:
Partnerzy, m.in.:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy
w/w instytucje, instytucje ochrony zdrowia,
działania ciągłe
budżet gminy, sponsorzy, fundusze zewnętrzne

I.4.4 Budowa nowych placówek podstawowej opieki zdrowotnej na terenie gminy.
Koordynacja:
Partnerzy, m.in.:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy
ZOZ
2013-2020
budżet gminy, sponsorzy, fundusze zewnętrzne

I.4.5 Doposażanie ośrodków zdrowia na terenie
specjalistyczny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny.
Koordynacja:
Partnerzy, m.in.:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

gminy

w

niezbędny

Urząd Miasta i Gminy
instytucje ochrony zdrowia, organizacje pozarządowe
działania ciągłe
budżet gminy, sponsorzy, fundusze zewnętrzne

I.4.6 Zapewnienie wysokiej jakości opieki społecznej osobom starszym i
potrzebującym poprzez działania modernizacyjne i doposażeniowe
istniejącego domu opieki społecznej oraz rozpoczęcie prac studialnych w
zakresie rozszerzenia bazy opieki społecznej.
Koordynacja:
Partnerzy, m.in.:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Starostwo Powiatowe
instytucje ochrony zdrowia, organizacje pozarządowe
działania ciągłe
budżet powiatu, sponsorzy, fundusze zewnętrzne
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I.4.7 Rozszerzenie oferty usług pomocy społecznej w zakresie szeroko
rozumianego doradztwa i wsparcia rodzin oraz dorosłych osób
niepełnosprawnych. Rozpoczęcie prac studialnych w zakresie rozszerzenia
bazy pomocy społecznej.
Koordynacja:
Partnerzy, m.in.:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

I.5.

Urząd Miasta
OPS, organizacje pozarządowe
działania ciągłe
budżet gminy, sponsorzy, fundusze zewnętrzne

Cel operacyjny:
Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicznego

Zadania:
I.5.1 Realizacja rozszerzonego monitoringu wizyjnego na terenie gminy.
Koordynacja:
Partnerzy, m.in.:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy
sołectwa
działania ciągłe
budżet gminy

I.5.2 Doposażenie straży miejskiej w środki transportu i łączności, celem
zwiększenia skuteczności działania.
Koordynacja:
Partnerzy, m.in.:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy
Straż Miejska
2013-2020
budżet gminy, fundusze zewnętrzne

I.5.3 Doposażenie OSP w niezbędny sprzęt ratowniczy i środki transportu, celem
zwiększenia skuteczności w walce z klęskami żywiołowymi.
Koordynacja:
Partnerzy, m.in.:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy
Ochotnicza Straż Pożarna,
2013-2020
budżet gminy, fundusze zewnętrzne

I.5.4 Modernizacja i dalsza rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie
miasta i gminy
Koordynacja:
Partnerzy, m.in.:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy
sołectwa
2013-2020
budżet gminy
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I.5.5

Prowadzenie szerokiego zakresu działań informacyjnych i prewencyjnych
mających na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa publicznego w śród
mieszkańców gminy m.in.:
 informowanie mieszkańców o działaniach podejmowanych na rzecz
poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz monitorowanie społecznego
odbioru podejmowanych działań,
 propagowanie wśród mieszkańców bezpiecznych postaw i zachowań,
sposobów zabezpieczania mienia, upowszechnianie broszur dotycz ących
zachowania się w sytuacjach zagrożeń etc.,
 organizacja konkursów, spotkań, happeningów prezentuj ących prac ę
i umiejętności policji i straży miejskiej (np. w szkołach, podczas imprez
miejskich i turystycznych).


Koordynacja:
Partnerzy, m.in.:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

I.5.6

Zarządzanie kryzysowe – współdziałanie władz gminy z właściwymi
podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli w przypadku
wystąpienia klęsk żywiołowych, wypadków drogowych, awarii technicznych
oraz innych miejscowych zagrożeń.

Koordynacja:
Partnerzy, m.in.:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

I.6.

Urząd Miasta i Gminy
Policja, Straż Miejska, Policja, szkoły, organizacje pozarządowe, media
lokalne i regionalne
działania ciągłe
budżet gminy, środki zewnętrzne, sponsorzy

Burmistrz
Straż Miejska, Straż Pożarna, Policja, Szpital Powiatowy w Piasecznie,
Starostwo Powiatowe w Piasecznie, gminy sąsiednie
działania w sytuacjach zagrożeń
budżet gminy

Cel operacyjny:
Podniesienie jakości usług publicznych

Zadania:
I.6.1 Stałe podnoszenie sprawności działania Urzędu Miasta poprzez rozwój
nowoczesnych metod zarządzania (zarządzanie poprzez cele oraz
zarządzanie projektami) a także rozwój podejścia procesowego w
zarządzaniu (utrzymanie certyfikatu systemu zarządzania jakością wg
wymagań normy ISO 9001 : 2008 i dalsze doskonalenie jakości usług) oraz
systematyczne podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej.
Koordynacja:
Partnerzy, m.in.:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy
działania ciągłe
budżet gminy

Załącznik do Uchwały Nr L/544/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18.12.2013 roku

121

STRATEGIA ROZWOJU GMINY GÓRA KALWARIA NA LATA 2013-2020

I.6.2 Skrócenie procesu decyzyjnego (uproszczenie struktury organizacyjnej
Urzędu, delegowanie uprawnień na niższe szczeble organizacyjne).
Koordynacja:
Partnerzy, m.in.:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy
2013-2020
budżet gminy

I.6.3 Zapewnienie sprawnego przepływu informacji - Koordynacja działań
jednostek, instytucji i organizacji na terenie gminy – wykorzystanie
nowoczesnych metod komunikacji – informatyzacja zasobów UMiG , rozwój
komunikacji z mieszkańcami drogą elektroniczną, udost ępnianie zasobów
przez internet, szersze wykorzystywanie danych przestrzennych do
zarządzania gminą.
Koordynacja:
Partnerzy, m.in.:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy
2013-2020
budżet gminy

I.6.4 Pozyskiwania środków zewnętrznych – udział w programach pomocowych –
w celu podniesienia jakości usług publicznych.
Koordynacja:
Partnerzy, m.in.:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy
2013-2020
budżet gminy

5.2.3 Obszar priorytetowy INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Uzasadnienie wyboru obszaru priorytetowego
Ogromne oddziaływanie na rozwój gospodarczy gminy maj ą korzystne
warunki techniczne, sprzyjające inwestowaniu oraz determinuj ące standard życia
mieszkańców gminy. Infrastruktura techniczna w gminie i mieście Góra Kalwaria
wydaje się – w tym kontekście - niewystarczająco rozwini ęta. Oczywi ście należy
zaznaczyć, iż w nie każdej części infrastruktury technicznej sytuacja jest
jednakowa. Są elementy tej infrastruktury gdzie sytuacja jest dobra a nawet bardzo
dobra tak jak w przypadku sieci wodociągowej (bardzo wysoki stopień
zwodociągowania gminy) a są miejsca gdzie sytuacja jest dużo gorsza –
przykładowo sieć kanalizacyjna na obszarach wiejskich czy też sie ć kanalizacji
deszczowej w całej gminie. Największe potrzeby w zakresie infrastruktury
technicznej występują w obszarze gospodarki ściekowej – tutaj problemem jest
stosunkowo niski stopień skanalizowania na obszarach wiejskich gminy jak i
niewystarczająca kanalizacja deszczowa. Ale i w przypadku gospodarki wodnej
występują miejsca szczególnie potrzebujące interwencji (zapewnienie dostaw
czystej wody). Co z tego że gmina będzie w 100% zwodoci ągowana je śli b ędzie
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niewystarczająca ilość stacji uzdatniania wody a z taką sytuacja aktualnie mamy do
czynienia. Jest to kwestia ważna nie tylko dla mieszkańców gminy ale także dla firm
działających jak i planujących zlokalizowanie swoich zakładów na terenie gminy.
Pilnych działań wymaga również sytuacja w układzie komunikacyjnym gminy.
Choć tu nie wszystko zależy od gminy, gdyż na jej terenie mamy do czynienia
zarówno z siecią dróg lokalnych, regionalnych jak i ogólnokrajowych sieci. A tylko te
pierwsze są tak naprawdę w gestii gminy w sensie podejmowania decyzji
inwestycyjnych. Drogi regionalne – a wi ęc powiatowe i wojewódzkie nale żą ju ż do
kompetencji samorządu powiatowego i wojewódzkiego a drogi krajowe do GDDKiA.
Co nie oznacza że gmina nie ma wpływu na decyzje podejmowane przez te
instytucje w zakresie przebiegających przez teren gminy dróg. Aby zapewni ć
korzystne decyzje w tym zakresie dla gminy, może ona podejmowa ć szereg dzia łań
miękkich wpływających na podejmowane decyzje przez urzędników samorządu
wyższych szczebli i GDKiA. W zakresie infrastruktury drogowej najpilniejsz ą jest
kwestia budowy obwodnicy wokół Góry Kalwarii. Na dzień dzisiejszy jest już
podjęta decyzja o rozpoczęciu jej budowy. Kolejną ważną cz ęścią tego obszaru jest
infrastruktura gospodarki odpadami. Gmina na dzień dzisiejszy nie ma na swoim
terenie żadnego zakładu zajmującego się zagospodarowaniem odpadów
komunalnych. W myśl nowej ustawy dotyczącej gospodarki odpadami staje si ę to
niezwykle poważnym wyzwaniem dla gminy Góra Kalwaria.
Istotnym elementem infrastruktury technicznej w dzisiejszej rzeczywisto ści
jest dostęp do szerokopasmowego internetu. Kwestia ta jest istotna zarówno z
punktu widzenia rozwoju gospodarczego (dziś wiele przedsi ęwzi ęć w szczególno ści
w zakresie nowych technologii wymaga łączy internetowych o bardzo dużej
przepustowości) jak i poprawy jakości życia mieszkańców (uznaje si ę że w
niedługim czasie brak dostępu do szerokopasmowego internetu b ędzie mie ć
znamiona wykluczenia cyfrowego tak jak dziś ma brak dostępu do komputera).
Obszar priorytetowy INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ma zatem ogromne
znaczenie dla stabilnego rozwoju gospodarczego i społecznego gminy Góra
Kalwaria.
Powiązanie domeny strategicznej z dokumentami wyższego szczebla
Wszelkie działania zawarte w kierunku rozwoju INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA znajdują swoje uzasadnienie w dokumentach operacyjnych
wyższego rzędu, takich jak Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do
2020 roku i Regionalnego Programu Operacyjnego Mazowsze na lata 2007-2013 a
także Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ( ze wzgl ędu na
fakt iż w obrębie gminy występuje kilka sołectw). Na podstawie tych dokumentów
operacyjnych są i będą dysponowane środki strukturalne z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Cele i zadania tworzące kierunek rozwoju „Infrastruktura techniczna” wpisuj ą
się w następujące cele strategiczne, pośrednie i kierunki polityki Strategii Rozwoju
Województwa Mazowieckiego:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego:

Załącznik do Uchwały Nr L/544/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18.12.2013 roku

123

STRATEGIA ROZWOJU GMINY GÓRA KALWARIA NA LATA 2013-2020

Cel Nadrzędny.
Cel Strategiczny.
Cel Strategiczny.
Cel pośredni 4
Kierunek działań 4.1
Kierunek działań 4.2
Kierunek działań 4.3
Kierunek działań 4.4

Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie
rozwoju społeczno–gospodarczego w regionie podstawą
poprawy jakości życia mieszkańców.
Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa
jakości życia mieszkańców województwa.
Poprawa
spójności
społecznej, gospodarczej
i
przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego
rozwoju.
Aktywizacja
i
modernizacja
obszarów
pozametropolitalnych.
Poprawa dostępności komunikacyjnej i transportu w
regionie, w tym lotnictwa cywilnego.
Wzmocnienie
potencjału rozwojowego
ośrodków
subregionalnych i małych miast.
Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.
Ochrona i rewaloryzacja środowiska przyrodniczego dla
zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju.

Cele i zadania tworzące obszar priorytetowy INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
wpisują się w następujące Priorytety oraz Działania Regionalnego Programu
Operacyjnego Mazowsze na lata 2007-2013:
Regionalny Program Operacyjny Mazowsze na lata 2007-2013 (zgodnie z
„Szczegółowym Opisem Priorytetów” wersja z 30 grudnia 2011, Urz ąd
Marszałkowski Warszawa):
Oś Priorytetowa 2.
Działanie 2.1.

Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza.
Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu.

Oś Priorytetowa 3.
Działanie 3.1.

Regionalny system transportowy.
Infrastruktura drogowa.

Oś Priorytetowa 4.
Działanie 4.1.
Działanie 4.2.
Działanie 4.3.

Ś rodowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka.
Gospodarka wodno-ściekowa.
Ochrona powierzchni ziemi.
Ochrona powietrza, energetyka.

Cele i zadania tworzące obszar priorytetowy INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
wpisują się również w następujące Priorytety oraz Działania Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (w odniesieniu do przedsi ęwzi ęć
związanych z usługami komunalnymi dla ludności obszarów wiejskich gminy):
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
„Uszczegółowieniem Programu”, Ministerstwo Rolnictwa):
Oś Priorytetowa III.

(zgodnie

z

Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie
gospodarki wiejskiej.
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Działanie

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Cele i zadania tworzące obszar priorytetowy INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA wpisują się również w obszary jak i cele oraz kierunki rozwoju
projektów dokumentów strategicznych nast ępnej perspektywy finansowej Unii
Europejskiej na okres od 2014-2020 roku. Podstawowymi krajowymi projektami
dokumentów na ten okres programowania na podstawie których tworzone b ęd ą
poszczególne programy operacyjne są:
- Strategia Rozwoju Kraju 2020
- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2012-2020
Cele i zadania obszaru priorytetowego INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Strategii Rozwoju Gminy Góra Kalwaria 2013-2020 wpisuj ą si ę w nast ępuj ące
obszary strategiczne i cele Strategii Rozwoju Kraju 2020:
Obszar strategiczny II : Konkurencyjna Gospodarka
Cel II 5 :
Zwiększanie wykorzystania technologii cyfrowych
Cel II.6 :
Efektywność energetyczna i poprawa stanu środowiska
Cele i zadania obszaru priorytetowego INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Strategii Rozwoju Gminy Góra Kalwaria 2013-2020 wpisuj ą si ę w cel strategiczny i
następujące cele polityki regionalnej oraz kierunki działań Krajowej Strategii
Rozwoju Regionalnego 2012-2020:
Cel strategiczny:

Cel polityki
regionalnej 1:
Kierunek działania 1.3:
Kierunek
działania 1.3.5 :

Cel polityki
regionalnej 2:

Efektywne wykorzystanie specyficznych regionalnych i
innych terytorialnych potencjałów rozwojowych do
osiągnięcia celów rozwoju kraju – wzrostu zatrudnienia i
spójności w horyzoncie długookresowym.
Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów.
Budowa podstaw konkurencyjności województw.
Dywersyfikacja źródeł i efektywne wykorzystanie energii
oraz reagowanie na zagrożenia naturalne.

Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie
marginalizacji obszarów problemowych.

Kierunek działania 2.1: Wzmacnianie spójności w układzie krajowym.
Kierunek działania 2.2 : Wspieranie obszarów wiejskich o najniższym poziomie
dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących
możliwości rozwojowe.
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Obszar priorytetowy „INFRASTRUKTURA TECHNICZNA” oparty jest na
jednym celu strategicznym:
I.

BUDOWA,
ROZBUDOWA
I
PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ GMINY W CELU ZAPEWNIENIA JEJ ROZWOJU
GOSPODARCZEGO I SPOŁECZNEGO
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I.

CEL STRATEGICZNY:
BUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ GMINY W CELU
ZAPEWNIENIA JEJ ROZWOJU GOSPODARCZEGO I
SPOŁECZNEGO.

UZASADNIENIE
Samorządy lokalne stają się animatorem rozwoju lokalnej gospodarki i
jakości życia poprzez oferowanie odpowiednio przygotowanych pod inwestycje
terenów i odpowiedniej infrastruktury technicznej (sieć wodoci ągowa, kanalizacyjna,
drogowa, system gospodarki odpadami, infrastruktura informatyczna, etc.).
Stan infrastruktury technicznej w gminie ma olbrzymi wpływ na pozyskiwanie
inwestorów zewnętrznych, jednocześnie determinuje warunki życia mieszkańców
gminy wpływając na ich decyzje o związaniu się z rodzinn ą miejscowo ści ą lub
ewentualnej migracji. Gmina Góra Kalwaria prowadzi stałe prace zmierzaj ące do
poprawy stanu lokalnej infrastruktury. Jednak pozostaje nadal wiele obszarów
wymagających modernizacji oraz nowych inwestycji. Najwi ększe potrzeby w
zakresie nowej infrastruktury technicznej występuj ą w obszarze gospodarki wodnościekowej, alternatywnych rozwiązań ciepłowniczych oraz szerokopasmowego
internetu. Modernizacji wymaga sieć dróg lokalnych regionalnych i ogólnokrajowych
lokalizowanych na terenie gminy.
Część zadań zmierzających do rozwoju lokalnej infrastruktury (gospodarka
wodno – ściekowa, drogi gminne, ciepłownictwo) leży w gestii władz gminy, cz ęść –
jest od nich niezależna. Również w tym drugim przypadku władze gminy mog ą
pośrednio przyczynić się do poprawy aktualnej sytuacji prowadz ąc działalno ści ą
informacyjną wśród mieszkańców gminy oraz współpracując z podmiotami
odpowiedzialnymi za regulację poszczególnych kwestii infrastrukturalnych.
W ramach powyższego celu strategicznego wyznaczone zostały nast ępuj ące
cele operacyjne:
I.1.
I.2.
I.3.
I.4.
I.5.
I.6.

Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz przepustowości wewnętrznego
układu drogowego gminy.
Eliminacja źródeł zanieczyszczeń niskiej emisji w gminie.
Wdrożenie efektywnego systemu gospodarki odpadami (komunalnymi i
przemysłowymi).
Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy.
Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.
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I.1.

Cel operacyjny:
Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

Zadania:
I.1.1 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy.
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

I.1.2

Urząd Miasta i Gminy
Zakład Gospodarki Komunalnej
2013 - 2020
budżet gminy, środki własne spółki, środki zewnętrzne

Rozbudowa i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy –
poprawa warunków bytowo – gospodarczych mieszkańców.

Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy
Zakład Gospodarki Komunalnej
2013 - 2020
budżet gminy, środki własne spółki, środki zewnętrzne

I.1.3 Rozbudowa i budowa kolektorów sanitarnych do oczyszczalni na terenie
Gminy Góra Kalwaria.
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy
Zakład Gospodarki Komunalnej
2016-2020
budżet gminy, środki zewnętrzne

I.1.4 Realizacja programu obejmującego budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków.
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy
mieszkańcy
działania ciągłe
budżet gminy , NFOSIGW , wkład własny mieszkańców

I.1.5 Przeprowadzenie bieżących prac modernizacyjnych istniej ącej sieci
wodociągowej w celu utrzymania jej wysokiej efektywno ści i sprawno ści
technicznej.
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Zakład Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta i Gminy
działania ciągłe
budżet ZGK

I.1.6 Przeprowadzenie bieżących prac modernizacyjnych istniej ącej sieci
kanalizacyjnej w celu utrzymania jej wysokiej efektywno ści i sprawno ści
technicznej.
Koordynacja:
Partnerzy:

Zakład Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta i Gminy
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Termin realizacji:
Źródła finansowania:

działania ciągłe
budżet ZGK

I.1.7 Przeprowadzenie
bieżących
prac
modernizacyjnych
istniej ących
oczyszczalni ścieków w celu utrzymania ich wysokiej efektywności i
sprawności technicznej.
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

I.2.

Zakład Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta i Gminy
działania ciągłe
budżet ZGK

Cel operacyjny:
Poprawa
dostępności
komunikacyjnej
wewnętrznego układu drogowego gminy

oraz

przepustowo ści

Zadania:
I.2.1 Opracowanie programu podniesienia jakości dróg gminnych.
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy
Rada Miasta, sołectwa, mieszkańcy
do 2020
budżet gminy

I.2.2 Budowa dróg na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria.
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy
sołectwa
2013 – 2020
budżet gminy, środki zewnętrzne, środki prywatne

I.2.3 Poprawa bezpieczeństwa na drogach – budowa chodników na terenie gminy
Góra Kalwaria.
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy
sołectwa
2013-2020
budżet gminy, środki zewnętrzne , fundusze sołeckie

I.2.4 Opracowanie koncepcji i planu
miasta i gminy Góra Kalwaria.
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

budowy nowych parkingów na terenie

Urząd Miasta i Gminy
właściciele terenów, przedsiębiorcy, sołectwa
do 2020
budżet gminy
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I.2.5 Współpraca z zarządcami dróg powiatowych i wojewódzkich w zakresie ich
modernizacji i rozbudowy w tym budowy drogi nr 724 w nowym przebiegu
wraz z obwodnicą Konstancina i Góry Kalwarii.
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy
Starostwo powiatowe , urząd marszałkowski
działania ciągłe
budżet gminy

I.2.6 Współpraca z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie
budowy obwodnicy Góra Kalwaria oraz przebudowy drogi nr 79 na odcinku
Piaseczno – Góra Kalwaria do standardu drogi dwupasmowej.
Koordynacja:
Urząd Miasta i Gminy
Partnerzy:
GDKiA
Termin realizacji:
do 2015 roku
Źródła finansowania: środki krajowe, środki zewnętrzne UE

I.3.

Cel operacyjny:
Eliminacja źródeł zanieczyszczeń niskiej emisji w gminie.

Zadania:

I.3.1 Wdrażanie projektów w zakresie stosowania alternatywnych źródeł energii –
solary, wymiana pozostałych dużych kotłowni węglowych (w tym w
instytucjach samorządowych) na opalane paliwami ekologicznymi (np.
kotłownie olejowe, gazowe).
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

właściciele obiektów, Urząd Miasta i Gminy
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
do 2020
budżet właścicieli obiektów, budżet gminy, Wojewódzki Fundusz Ochrony
Ś rodowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, środki zewnętrzne

I.3.2 Monitorowanie potrzeb lokalnych w zakresie ekologicznych źródeł energii.
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy
działania ciągłe
budżet gminy, środki prywatne, środki zewnętrzne
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I.4.

Cel operacyjny:
Wdrożenie efektywnego systemu gospodarki odpadami (komunalnymi i
przemysłowymi)

Zadania:

I.4.1 Doskonalenie systemu odbioru odpadów od mieszkańców gminy.
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy
Zakład Gospodarki Komunalnej, organizacje ekologiczne, mieszkańcy
gminy
2013-2020
budżet gminy, środki prywatne, środki zewnętrzne

I.4.2 Monitorowanie i ewentualnie likwidacja dzikich wysypisk śmieci.
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy
organizacje ekologiczne, Zakład Gospodarki Komunalnej
cyklicznie 2 razy w roku
budżet gminy, środki pomocowe

I.4.3 Podjęcie działań w celu rozwiązania problemu unieszkodliwiania odpadów
komunalnych.
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

I.5.

Urząd Miasta i Gminy
przedsiębiorcy, gminy sąsiednie
2013-2020
budżet gminy, NFOŚiGW, WFO ŚiGW, fundusze zewnętrzne, partnerstwo
publiczno - prywatne

Cel operacyjny:
Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy

Zadania:
I.5.1 Edukacja ekologiczna mieszkańców - prowadzenie działań na rzecz
zwiększania świadomości mieszkańców odnośnie zagrożeń ekologicznych
związanych z niewłaściwym gospodarowaniem odpadami – zebrania,
szkolenia, imprezy ekologiczne.
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

I.5.2

Urząd Miasta i Gminy
organizacje ekologiczne, NFO ŚiGW, WFO ŚiGW
cyklicznie
budżet gminy, środki zewnętrzne, środki prywatne

Kontynuowanie edukacji ekologicznej na bazie lokalnych walorów
przyrodniczych – stworzenie ścieżek dydaktycznych oraz prowadzenie akcji
proekologicznej w przedszkolach i szkołach (między innymi akcja sprz ątanie
świata) na terenie gminy.

Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy
szkoły, organizacje ekologiczne, NFO ŚiGW
2013-2020
budżet gminy, środki zewnętrzne, środki prywatne

Załącznik do Uchwały Nr L/544/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18.12.2013 roku

131

STRATEGIA ROZWOJU GMINY GÓRA KALWARIA NA LATA 2013-2020

I.6.

Cel operacyjny:
Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Zadania:

I.6.1 Tworzenie warunków do
rozwoju lokalnych szerokopasmowych sieci
infrastruktury teleinformatycznej.
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy
sołectwa, przedsiębiorcy
do 2020
środki zewnętrzne, budżet gminy, środki prywatne

I.6.2 Upowszechnianie stosowania technik społeczeństwa informacyjnego w
pracy instytucji publicznych, w tym rozbudowa informacyjnych zasobów
internetowych (interaktywne serwisy www).
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

I.6.3

Urząd Miasta i Gminy
sołectwa
do 2020 roku
środki zewnętrzne, budżet gminy

Tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu.

Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy
zadanie ciągłe
środki zewnętrzne, budżet gminy, budżet województwa

5.2.3 Obszar priorytetowy TURYSTYKA I DZIEDZICTWO KULTUROWE

Uzasadnienie wyboru obszaru priorytetowego
Gmina Góra Kalwaria pozbawiona jest znacz ących atrakcji turystycznych w
postaci pasm górskich czy też licznych jezior i innych akwenów wodnych. Niemniej
jednak obszar gminy charakteryzuje się zróżnicowaniem krajobrazowym jak i
występowaniem obszarów chronionych chociażby w postaci Chojnowskiego Parku
Krajobrazowego. Ponadto niewątpliwą przesłanką do wykreowania turystycznego
wizerunku gminy jest posiadane przez ni ą dziedzictwo kulturowe w postaci
chociażby ruin zamku w Czersku z przylegającym jeziorem Czerskim a przede
wszystkich zachowany unikatowy zabytkowy układ urbanistyczny Góry Kalwarii. To
wszystko sprawia, iż turystyka i dziedzictwo kulturowe mogą by ć jednym z filarów
rozwoju gospodarczego dotychczas nie wykorzystywanym. Jednoznacznie należy
jednakże stwierdzić, iż gmina nie ma potencjału do rozwijania turystyki
wypoczynkowej – taki rodzaj turystyki rozwija się głównie na terenach Polski
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Południowej (góry), Północnej ( Morze Bałtyckie) Północno Zachodniej (Pojezierza)
oraz Warmii i Mazur. Natomiast bliskość aglomeracji warszawskiej wraz z jej
dogodnymi połączeniami komunikacyjnymi może sprzyjać rozwijaniu takich form
turystyki jak :
• turystyka biznesowa
• turystyka rekreacyjna
Te dwie formy turystyki z powodzeniem mog ą być rozwijane na terenie gminy
(przykładem rozwoju tych form turystyki na terenie województwa mazowieckiego
jest gmina Serock gdzie w miejscowościach położonych wzdłuż zalewu
Zegrzyńskiego rozwinęła się zarówno turystyka biznesowa jak i rekreacyjna –
weekendowa). Dla turystyki biznesowej w ramach której organizowane są
wszelkiego rodzaju szkolenia, konferencje i kongresy oprócz posiadania
odpowiedniej infrastruktury liczy się je dost ępność komunikacyjna. Drugorz ędne
znaczenie ma natomiast atrakcyjność turystyczna terenu na którym ta infrastruktura
jest zlokalizowana. Gmina Góra Kalwaria z pewności ą te warunki spełnia.
Turystyka rekreacyjna z kolei często nazywana jest turystyk ą „jednego” dnia
lub turystyka weekendową. Niezbędnym warunkiem rozwoju takiej turystyki jest
posiadanie w miarę atrakcyjnych przyrodniczo terenów na których zlokalizowana
jest infrastruktura taka jak przystanie wodne, ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne
czy też produkty turystyczne związane z dziedzictwem kulturowym danego regionu.
Doskonałym przykładem takiego produktu który mógłby przyci ąga ć rzesze
weekendowych turystów jest zabytkowy układ miasta Góry Kalwarii. Jednakże stan
w jakim on się znajduje na dzień dzisiejszy nie daje możliwości wykreowania
produktu turystycznego na jego bazie. Potencjał gminy w tej dziedzinie jednak z
pewnością istnieje.
Powiązanie kierunku rozwoju z dokumentami wyższego szczebla
Wszelkie działania zawarte w kierunku rozwoju TURYSTYKA I
DZIEDZICTWO KULTUROWE znajdują swoje uzasadnienie w dokumentach
operacyjnych wyższego rzędu, takich jak: Strategia Rozwoju Województwa
Mazowieckiego oraz Regionalny Program Operacyjny Mazowsze na lata 20072013. Część działań, szczególnie związanych z tworzeniem nowej infrastruktury
turystycznej zawiera się również w działaniach priorytetu szóstego Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Działania zwi ązane z
rewitalizacją zabytkowego układu urbanistycznego miasta Góra Kalwaria wpisuj ą
się w cele i zadania Inicjatywy JESSICA. Na podstawie tych dokumentów
operacyjnych będą dysponowane środki strukturalne z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
Cele i zadania tworzące kierunek rozwoju TURYSTYKA I DZIEDZICTWO
KULTUROWE wpisują się w następujące cele strategiczne, pośrednie i kierunki
polityki Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego:
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego:
Cel Nadrzędny.

Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie
rozwoju społeczno –gospodarczego w regionie
podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.
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Cel Strategiczny.
Cel pośredni 4
Kierunek działań 4.4
Cel pośredni 5
Kierunek działań 5.3
Kierunek działań 5.4

Poprawa
spójności
społecznej, gospodarczej
i
przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego
rozwoju.
Aktywizacja
i
modernizacja
obszarów
pozametropolitalnych.
Ochrona i rewaloryzacja środowiska przyrodniczego dla
zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju.
Rozwój
społeczeństwa
obywatelskiego
oraz
kształtowanie wizerunku regionu.
Promocja i zwiększanie atrakcyjności turystycznej i
rekreacyjnej regionu w oparciu o walory środowiska
przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego.
Kształtowanie tożsamości regionu oraz kreowanie i
promocja jego produktu.

Cele i zadania tworzące obszar priorytetowy TURYSTYKA I DZIEDZICTWO
KULTUROWE wpisują się w następujące Priorytety oraz Działania Regionalnego
Programu Operacyjnego Mazowsze na lata 2007-2013:
Regionalny Program Operacyjny Mazowsze na lata 2007-2013 (zgodnie z
„Szczegółowym Opisem Priorytetów” wersja z 30 grudnia 2011, Urz ąd
Marszałkowski Warszawa):
Oś Priorytetowa 5.
Działanie 5.2.

Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu.
Rewitalizacja miast.

Oś Priorytetowa 6.

Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla
rozwoju turystyki i rekreacji.
Kultura.
Turystyka.

Działanie 6.1.
Działanie 6.2.

Cele i zadania tworzące kierunek rozwoju TURYSTYKA I DZIEDZICTWO
KULTUROWE wpisują się w następujące Priorytety oraz Działania Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (w odniesieniu do
przedsięwzięć związanych z budową nowej infrastruktury turystycznej w zakresie
turystyki biznesowo - kongresowej):
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (zgodnie z
„Uszczegółowieniem Programu”, MRR):
Oś Priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym.
Działanie 6.4.
Inwestycje w produkty turystyczne o charakterze ponad
regionalnym.
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Cele i zadania tworzące obszar priorytetowy TURYSTYKA I DZIEDZICTWO
KULTUROWE wpisują się również w obszary jak i cele oraz kierunki rozwoju
projektów dokumentów strategicznych nast ępnej perspektywy finansowej Unii
Europejskiej na okres od 2014-2020 roku. Podstawowymi krajowymi projektami
dokumentów na ten okres programowania na podstawie których tworzone b ęd ą
poszczególne programy operacyjne są:
- Strategia Rozwoju Kraju 2020
- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2012-2020
Cele i zadania obszaru priorytetowego TURYSTYKA I DZIEDZICTWO
KULTUROWE Strategii Rozwoju Gminy Góra Kalwaria 2013-2020 wpisuj ą si ę w
następujące obszary strategiczne i cele Strategii Rozwoju Kraju 2020:
Obszar strategiczny II : Konkurencyjna Gospodarka
Cel II.2 :
Wzrost wydajności gospodarki
Cele i zadania obszaru priorytetowego TURYSTYKA I DZIEDZICTWO
KULTUROWE Strategii Rozwoju Gminy Góra Kalwaria 2013-2020 wpisuj ą si ę w cel
strategiczny i następujące cele polityki regionalnej oraz kierunki działań Krajowej
Strategii Rozwoju Regionalnego 2012-2020:
Cel strategiczny:

Cel polityki
regionalnej 1:
Kierunek działania 1.3:
Kierunek
działania 1.3.6 :
Cel polityki
regionalnej 2:

Kierunek
działania 2.2:
Kierunek
działania 2.3 :

Efektywne wykorzystanie specyficznych regionalnych i
innych terytorialnych potencjałów rozwojowych do
osiągnięcia celów rozwoju kraju – wzrostu zatrudnienia i
spójności w horyzoncie długookresowym.
Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów.
Budowa podstaw konkurencyjności województw.
Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego oraz
potencjału dziedzictwa kulturowego.
Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie
marginalizacji obszarów problemowych.
Wspieranie obszarów wiejskich o najniższym poziomie
dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących
możliwości rozwojowe.
Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów
tracących
dotychczasowe
funkcje
społeczno
gospodarcze.
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Obszar priorytetowy „TURYSTYKA I DZIEDZICTWO KULTUROWE ” oparty
jest na jednym celu strategicznym:

I.

CEL STRATEGICZNY:
WYKREOWANIE ATRAKCYJNO ŚCI TURYSTYCZNEJ GMINY
GÓRA KALWARIA

Uzasadnienie
Gmina Góra Kalwaria obfituje w wiele atrakcyjnych walorów turystycznych,
rekreacyjnych i kulturalnych. W powiązaniu z dogodnym położeniem
komunikacyjnym, bliskością dużej aglomeracji miejskiej (Warszawa) stanowi istotny
teren rozwoju przemysłu „czasu wolnego”. Podstawowymi formami turystyki, które
mogą rozwijać się na terenie gminy są:
- turystyka biznesowo-konferencyjna – popyt na ten segment turystyki jest
wciąż rosnący. Jednak, aby móc zarabiać na tej formie turystyki, należy
dysponować odpowiednią wysokiej jakości bazą oraz dostępności ą
transportową oraz dodatkowymi atrakcjami. Ten produkt ma ścisły zwi ązek z
rozrywką i innymi specjalnymi atrakcjami regionalnym, z potrawami i folklorem
włącznie,
- turystyka aktywna i rekreacja – produkt oparty na lokalnych zasobach
środowiska przyrodniczego, licznych szlakach pieszych, rowerowych i konnych
(z tą formą turystyki najczęściej związane są pobyty weekendowe)
- turystyka ekologiczna (agroturystyka) – produkt oparty na przyrodzie w
„stanie naturalnym”, istnieje na niego wi ększy popyt za granic ą niż w Polsce.
Jednak ekoturystyka – w oparciu o zasoby fauny i flory – ma tendencje stale
rozwijającą się. Natomiast agroturystyka a więc oferowanie usług
wypoczynkowych przez gospodarstwa rolne zdobywa sobie coraz wi ęcej
zwolenników w kraju.
Plan operacyjny dla kierunku rozwoju TURYSTYKA I DZIEDZICTWO
KULTUROWE zawiera szereg celów operacyjnych i zadań, będ ących narzędziami
realizacyjnymi dla powyższego celu strategicznego. Realizacja poszczególnych
celów operacyjnych, poprzez wdrożenie podporządkowanych im zadań,
doprowadzi w horyzoncie długookresowym do osiągnięcia celu strategicznego.
W ramach powyższego celu strategicznego wyznaczone zostały nast ępuj ące
cele operacyjne:
I.1.
I.2.
I.3.
I.4.

Stymulowanie rozwoju infrastruktury turystyki rekreacyjnej na bazie walorów
gminy i dziedzictwa kulturowego.
Stymulowanie rozwoju infrastruktury turystyki biznesowej-kongresowej.
Stymulowanie rozwoju agroturystyki.
Stworzenie spójnego systemu promocji i informacji turystycznej.
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I.1.

Cel operacyjny:
Stymulowanie rozwoju infrastruktury turystyki rekreacyjnej na bazie
walorów gminy i dziedzictwa kulturowego

Zadania:
I.1.1

Rewitalizacja zabytkowych układów urbanistycznych na terenie gminy Góra
Kalwaria.

Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

I.1.2

Stworzenie standardów w zakresie dbałości o ład przestrzenny miasta Góra
Kalwaria – standardy te odnosić powinny si ę do takich elementów jak:
jednolitość elewacji budynków, pokrycia dachowego czy też umieszczania
reklam.

Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

I.1.3

Urząd Miasta i Gminy
przedstawiciele branży turystycznej, przedsiębiorcy, OK
2013-2020
budżet gminy, środki prywatne, środki zewnętrzne

Wspieranie budowy nowych szlaków turystycznych, szlaków edukacyjnych
ścieżek rowerowych i modernizacja istniejących oraz budowa narciarskich
tras biegowych.

Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

I.1.5

Urząd Miasta i Gminy
Organizacje pozarządowe , przedsiębiorcy
2013-2020
budżet gminy

Wykorzystanie rekreacyjnych funkcji zbiorników wodnych na terenie gminy
Góra Kalwaria.

Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

I.1.4

Urząd Miasta i Gminy
Ośrodek Kultury, przedsiębiorcy, sołectwa
2013-2020
budżet gminy, środki zewnętrzne, środki prywatne

Urząd Miasta i Gminy
przedstawiciele
branży
turystycznej,
przedsiębiorcy,
pozarządowe, OK
2013-2015
budżet gminy, sponsorzy, środki zewnętrzne

organizacje

Podejmowanie działań związanych z ewentualną budow ą rodzinnego parku
rozrywki – określenie możliwych lokalizacji inwestycji w zakresie i możliwości
przyciągnięcia inwestorów prywatnych do ich realizacji zarówno krajowych
jak i zagranicznych.

Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy
sołectwa ,przedstawiciele branży turystycznej, przedsiębiorcy
2013-2020
budżet gminy
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I.1.6

Stworzenie planu rozwoju infrastruktury w zakresie uprawiania turystyki
wodnej i jej rozwój na terenie gminy ze szczególnym uwzgl ędnieniem
walorów Wisły.

Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy
sołectwa ,przedstawiciele branży turystycznej, przedsiębiorcy
2013-2020
środki prywatne

I.1.7 Zacieśnianie współpracy międzynarodowej miasta, służącej rozwojowi
turystyki i kultury.
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy
przedstawiciele branży turystycznej, przedsiębiorcy, OK,, organizacje
pozarządowe, Organizacje Turystyczne
działania ciągłe
budżet gminy, środki prywatne, środki zewnętrzne

I.1.8 Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na rozwój turystyki rekreacyjnej
współpraca partnerów samorządowych, społecznych i gospodarczych.
Koordynacja:
Partnerzy:

Termin realizacji:
Źródła finansowania:

–

Urząd Miasta i Gminy
przedstawiciele branży turystycznej, przedsiębiorcy, OK organizacje
pozarządowe, Starostwo Powiatowe w Piasecznie, Urząd Marszałkowski,
Polska Organizacja Turystyczna
działania ciągłe
-

I.2.
Cel operacyjny:
Stymulowanie rozwoju infrastruktury turystyki biznesowej-kongresowej.
Zadania:
I.2.1

Przystosowanie terenów i budynków poprzemysłowych i powojskowych dla
celów turystyki biznesowej, kongresowej, wystawowej i edukacyjnej.

Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy
przedstawiciele branży turystycznej, przedsiębiorcy, Ośrodek Kultury,
Polska Organizacja Turystyczna
2013-2020
budżet gminy, środki zewnętrzne, środki prywatne

I.2.2 Wyznaczenie potencjalnych terenów na terenie gminy dla potrzeb inwestycji
w zakresie infrastruktury turystyki biznesowej, kongresowej, wystawowej i
edukacyjnej.
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy
sołectwa
2013-2013
budżet gminy
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I.2.3 Stworzenie systemu zachęt dla inwestorów branżowych w celu lokowania
inwestycji w zakresie infrastruktury turystyki biznesowej, kongresowej i
wystawowej na terenie gminy Góra Kalwaria.
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

I.3.

Urząd Miasta i Gminy
przedstawiciele branży turystycznej, sołectwa
działania ciągłe
budżet gminy, środki prywatne, środki zewnętrzne

Cel operacyjny:
Stymulowanie rozwoju agroturystyki

Zadania:
I.3.1 Wspieranie gospodarstw agroturystycznych w zakresie pozyskiwania
środków zewnętrznych – w tym środków pochodzących z Unii Europejskiej.
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy
doradcy w zakresie pozyskiwania funduszy , organizacje turystyczne
działania ciągłe
budżet gminy, środki zewnętrzne

I.3.2 Stworzenie
internetowej
bazy
gospodarstw
agroturystyczne na stronie internetowej gminy.
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

oferuj ących

usługi

Urząd Miasta i Gminy
przedstawiciele branży agroturystycznej
2013-2014
budżet gminy, środki prywatne, środki zewnętrzne

I.3.3 Opracowanie folderu prezentującego walory krajobrazowe gminy i
funkcjonujące gospodarstwa agroturystyczne.
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

I.4.

Urząd Miasta i Gminy
przedstawiciele branży agroturystycznej , sołectwa , organizacje turystyczne
2013-2014 i późniejsza coroczna aktualizacja
budżet gminy, środki prywatne, środki zewnętrzne

Cel operacyjny:
Stworzenie spójnego systemu promocji i informacji turystycznej.

Zadania:
I.4.1 Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej. Organizacja PIT powinna
stwarzać możliwości aktywnego korzystania z usług PIT za pomoc ą internetu
(np. informacja o aktualnym kalendarzu imprez turystycznych i kulturalnych,
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informacja o wolnych miejscach w gospodarstwach agroturystycznych i inne
interaktywne funkcje).
Koordynacja:
Partnerzy:

Termin realizacji:
Źródła finansowania:

I.4.2

Utworzenie sezonowego punktu informacyjnego o atrakcjach turystyki
rekreacyjnej i agroturystyki, prezentowanie oferty turystycznej gminy Góra
Kalwaria podczas dużych wydarzeń w miejscowościach województwa
mazowieckiego. Podjęcie w tym zakresie współpracy z PIT w Warszawie
oraz Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną.

Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

I.4.3

Urząd Miasta i Gminy
przedstawiciele branży turystycznej, OK, sołectwa zwi ązane z ofert ą
turystyczną gminy, Urząd Marszałkowski, istniejące i funkcjonujące
gospodarstwa agroturystyczne
2013-2014
budżet gminy, środki prywatne, środki zewnętrzne

Lokalna Organizacja Turystyczna
Urząd Miasta i Gminy
działania ciągłe
środki zewnętrzne, środki prywatne

Opracowanie wspólnego kalendarza wszystkich imprez kulturalnych,
turystycznych i rekreacyjnych odbywających się w ciągu roku na ternie gminy
Góra Kalwaria. Podjęcie współpracy w tym zakresie z gminami sąsiednimi,
powiatem i województwem.

Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Ośrodek Kultury
Urząd Miasta i Gminy, przedstawiciele branży turystycznej, przedsiębiorcy,
regionalne instytucje kultury
działania ciągłe
budżet gminy, środki prywatne, środki zewnętrzne

I.4.4 Wykreowanie na arenie regionalnej i ogólnopolskiej wiod ących imprez
turystycznych, sportowych i kulturalnych gminy, które przyci ągałyby turystów
oraz stanowiły istotne narzędzie promocji zewnętrznej.
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy
przedstawiciele branży turystycznej, OK, sołectwa, Lokalna Organizacja
Turystyczna
działania ciągłe
budżet gminy, środki prywatne, środki zewnętrzne

I.4.5 Udział przedstawicieli miasta na regionalnych, ogólnokrajowych i
zagranicznych targach turystyki rekreacyjnej, biznesowej, kongresowej i
wystawowej.
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta
przedstawiciele branży turystycznej, OK, Lokalna Organizacja Turystyczna
działania ciągłe
budżet gminy, środki prywatne, środki zewnętrzne
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I.4.6 Kreowanie medialnego wizerunku Góry Kalwarii jako miejsca uprawiania
turystyki rekreacyjnej i weekendowej oraz turystyki biznesowej, kongresowej
i wystawowej – współpraca partnerów samorządowych, społecznych i
gospodarczych.
Koordynacja:
Partnerzy:
Termin realizacji:
Źródła finansowania:

Urząd Miasta i Gminy
przedstawiciele branży turystycznej, przedsiębiorcy, OK, organizacje
pozarządowe, Lokalna Organizacja Turystyczna
działania ciągłe
budżet gminy, środki prywatne
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VI. WDROŻENIE STRATEGII ROZWOJU GMINY GÓRA KALWARIA
System wdrażania Strategii zostanie zbudowany w oparciu o polityk ę Władz
gminy Góra Kalwaria (Burmistrz, Zastępcy Burmistrza, Rada Miejska) oraz Urz ąd
Miejski.
W proces będą zaangażowani pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Górze
Kalwarii, jednostki podległe gminie oraz partnerzy społeczno - gospodarczy. Urz ąd
Miejski realizuje dwie główne grupy zadań: pierwsza z nich dotyczy
„administrowania gminą”, druga natomiast odnosi si ę do prowadzenia polityki
rozwojowej (właśnie ta polityka musi zajmować priorytetowe miejsce w śród
planowanych zadań).
Strategia spełni rolę głównego wyznacznika celów rozwojowych gminy oraz
przedsięwzięć, które doprowadzą do ich osiągnięcia. Struktura organizacyjna
Urzędu Miejskiego powinna zostać zmodyfikowana, tak aby uwzgl ędniona w niej
była osoba – osoby, których podstawowym zadaniem będzie wdrażanie zapisów
Strategii i kontrolowanie wykonywania poszczególnych zadań. Władze gminy
ponoszą odpowiedzialność za wdrażanie przedsięwzięć wynikaj ących ze Strategii.
W przypadku realizacji poszczególnych zadań odpowiedzialność spoczywa na
kierownikach lub pracownikach w Urzędzie Miejskim lub jednostkach podległych
gminie. Część działań związanych z wdrażaniem Strategii może być również
zlecana zewnętrznym podmiotom lub osobom (ekspertom, projektantom,
szkoleniowcom, konsultantom).
Wdrożenie Strategii Rozwoju Gminy Góra Kalwaria można rozpatrywa ć na
trzech poziomach:




merytorycznym
organizacyjnym
społecznym

Rekomendacje wdrożeniowe zawierają propozycje działań, których podj ęcie może
ułatwić wdrożenie zapisów strategii rozwoju oraz umożliwić ich stałe monitorowanie
i dostosowywanie
gospodarczego.

do

zmieniających

się

warunków

otoczenia

społeczno-

POZIOM MERYTORYCZNY:
Poziom merytoryczny obejmuje strategie oraz narzędzia zarządzania
strategicznego gminą. Na poziomie merytorycznym powinno uwzględniać się
skoordynowanie zapisów planu strategicznego z innymi dokumentami
planistycznymi gminy, np. strategiami branżowymi, wieloletnim planem
inwestycyjnym oraz miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
gminy.


STRATEGIE – programy prowadzące do osiągania celów strategicznych
w wybranej dziedzinie życia gminy. W ramach Strategii Rozwoju Gminy Góra
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Kalwaria odpowiada to zapisom planów operacyjnych w nast ępuj ących
kierunkach rozwoju:







GOSPODARKA
ROZWÓJ SPOŁECZNY
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
TURYSTYKA I DZIEDZICTWO KULTUROWE

NARZ ĘDZIA POMOCNE W REALIZACJI STRATEGII








Wieloletni Plan Finansowy - dokument określający prognozę dochodów
gminy, niezbędną wielkość wydatków operacyjnych oraz obsługę i spłatę
zaciągniętych zobowiązań, przewidywaną wielkość długu do zaciągnięcia
oraz wielkość środków na inwestycje w każdym roku objętym planem.
Wieloletnie plany finansowe przygotowywane są w perspektywie co
najmniej dwuletniej, przy czym im odleglejszej perspektywy plan dotyczy,
tym jego wartość planistyczna jest większa.
Wieloletni Plan Inwestycyjny – dokument określający zadania inwestycyjne,
które zostały zaplanowane przez jednostkę samorządu terytorialnego do
realizacji w wyznaczonym przedziale czasu. WPI zakłada wykorzystanie
określonych nakładów rzeczowych i finansowych, zapewniających
osiągnięcie założonych zamierzeń inwestycyjnych. Wieloletnie plany
inwestycyjne przygotowywane są w perspektywie co najmniej dwuletniej,
przy czym, podobnie jak ma to miejsce w odniesieniu do wieloletnich planów
finansowych, im odleglejszej perspektywy plan dotyczy, tym jego wartość
planistyczna jest większa.
Strategie branżowe, będące rozwinięciem Strategii Rozwoju Miasta, np.
strategia oświatowa, strategia turystyczna lokalny program rozwoju
przedsiębiorczości, strategia promocji gminy etc.
Ś redniookresowy program zarządzania gminą – obejmuje swym zasięgiem
okres 3-5 lat. Stanowi dla władz lokalnych narzędzie podejmowania decyzji
w kluczowych sferach działalności samorządu gminnego oraz umożliwia
dostosowanie stylu zarządzania gminą do stale zmieniaj ących się warunków
otoczenia.

 KOORDYNACJA
ZAPISÓW
STRATEGII
ROZWOJU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY projektów w terenie

Z
PLANAMI
umiejscowienie

Aby zapisy planów operacyjnych mogły być wdrażane bez przeszkód istnieje
potrzeba skoordynowania ich z miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego i systematycznych przeglądów tych planów.
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POZIOM ORGANIZACYJNY:
Poziom organizacyjny obejmuje w głównej mierze dostosowanie struktury
organizacyjnej gminy do pracy z dokumentem strategii. Na poziomie tym okre śla
się także systemy i procedury działań związane z corocznymi przeglądami strategii
i wynikającymi z nich rekomendacjami dla m.in. budżetu gminy. Poziom
organizacyjny obejmuje również zagadnienia pozyskiwania funduszy na realizacj ę
zadań zapisanych w strategii.
Organem nadzorującym realizację Strategii Rozwoju jest Rada Gminy. Poza
funkcją nadzorczą, kompetencją Rady Gminy jest uchwalenie zmian w Strategii
Rozwoju. Odpowiedzialnym za wykonanie ujętych w Strategii założeń jest Burmistrz
Gminy Góra Kalwaria. Będzie on realizował zapisy Strategii poprzez:
• nadzór nad realizacją działań operacyjnych w oparciu o sprawozdania i
bieżące wnioski osoby – osób których podstawowym zadaniem b ędzie
wdrażanie
zapisów
Strategii
i
kontrolowanie
wykonywania
poszczególnych zadań;
• podejmowanie czynności, zmierzających do zapewnienia środków
finansowych na przyjęte do realizacji działania operacyjne, a w
szczególności: uwzględnianie zadań wynikających ze Strategii w
projekcie budżetu Gminy, Wieloletniej Planie Finansowym, Wieloletnim
Planie Inwestycyjnym, oraz pozyskiwanie pozabudżetowych źródeł
finansowania, np. funduszy z programów unijnych, wkładu własnego
inwestorów zewnętrznych itp.;
• nawiązanie współpracy z partnerami w realizacji działań operacyjnych,
wymagających zaangażowania innych podmiotów, między innymi
organów samorządowych gmin lub innych powiatów, samorz ądu
województwa, instytucji naukowych i państwowych, instytucji
administracji publicznej, organizacji pozarządowych, przedsi ębiorców.
POZIOM SPOŁECZNY:
Poziom społeczny dotyczy upowszechniania zapisów strategii rozwoju gminy
wśród społeczności lokalnej oraz pozyskiwania partnerów (lokalnych i
zewnętrznych) dla realizacji zadań strategicznych. Działania w tym zakresie będ ą
leżeć w gestii osoby – osób których podstawowym zadaniem b ędzie wdrażanie
zapisów Strategii i kontrolowanie wykonania poszczególnych zadań w ścisłej
współpracy z Burmistrzem Miasta.


POZYSKIWANIE AKCEPTACJI SPOŁECZNEJ DLA ZADAŃ I PROJEKTÓW
STRATEGICZNYCH:
-

Ś cisła współpraca władz gminy z sektorem pozarządowym - organizacjami
społecznymi (kontraktowanie usług publicznych, partnerstwo w realizacji
zadań i pozyskiwaniu środków zewnętrznych),
Ś cisła współpraca władz gminy z sektorem gospodarczym (przedsi ęwzi ęcia
publiczno-prywatne, wspólna promocja samorządu i przedsiębiorców,
monitorowanie potrzeb lokalnych pracodawców),
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-

-



Zamieszczanie informacji w mediach (lokalnych, regionalnych, internecie) o
podejmowanych zadaniach strategicznych i promocyjnych – tradycyjne
konferencje prasowe, przygotowywanie notatek prasowych z realizowanych
zadań, zapraszanie na imprezy lokalne i ponadlokalne,
Spotkania publiczne z mieszkańcami gminy – przekazywanie obiektywnej
informacji mieszkańcom oraz pozyskiwanie informacji zwrotnej (pomysły,
sugestie mieszkańców, monitorowanie potrzeb mieszkańców gminy);

UZYSKIWANIE POPARCIA ZEWN ĘTRZNEGO:
-

Efektywne kontakty z władzami powiatu piaseczyńskiego i województwa
mazowieckiego, lobbing w instytucjach rządowych na rzecz dużych
przedsięwzięć lokalnych,
Efektywne kontakty z partnerami zewnętrznymi (np. zarządcy dróg
publicznych),
Współpraca z organizacjami pozarządowymi regionu,
Pogłębianie kontaktów międzynarodowych w celu realizacji zadań
wynikających ze strategii (miasta partnerskie, instytucje mi ędzynarodowe),
Kontakty z mediami (regionalne, krajowe) dotyczące podejmowanych zadań
strategicznych i promocyjnych – nagłaśnianie sukcesów gminy.
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VII. MONITORING WDRAŻANIA STRATEGII
Skuteczne wdrażanie Strategii Rozwoju Gminy Góra Kalwaria wymaga
regularnej weryfikacji celów i zadań strategicznych oraz ewaluacji pozostałych
zapisów dokumentu. Istotą tak rozumianego monitorowania jest gromadzenie,
opracowywanie i przekazywanie informacji przydatnych w procesie koordynacji
rozwoju jednostki samorządowej. Stąd też przedmiotem monitorowania Strategii
jest rozwój gminy obserwowany poprzez analizę wskaźników istotnych z punktu
widzenia misji, kierunków, celów i zadań.
Monitoring realizowany będzie w zakresie wszystkich obszarów, celów
operacyjnych
oraz
działań. Opracowany
zostanie
formularz
raportu
monitoringowego, który zawierał będzie co najmniej:
- analizę rzeczową zrealizowanych przedsięwzięć,
- przesłanki w zakresie aktualizacji zapisów Strategii,
- główne problemy napotkane w zakresie wdrażania Strategii.
Dane o charakterze rzeczowym gromadzone będą zarówno w zakresie danych
ilościowych jak i jakościowych. Wskaźniki rzeczowe charakteryzujące poszczególne
cele operacyjne i działania prezentowane będą w układzie - produkt, rezultat.
Ze względu na długofalowy charakter zapisów Strategia b ędzie
monitorowana w cyklu dwu lub trzyletnim. Osoby których podstawowym zadaniem
będzie wdrażanie zapisów Strategii i kontrolowanie wykonywania poszczególnych
zadań opracują na koniec okresu monitorowanego raport monitoringowy. Raport
ten zostanie przedłożony do akceptacji Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.
Raporty przechowywane i przygotowane do udost ępnienia b ęd ą w Biurze
Pozyskiwania Środków i Promocji Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria.
Jednym z narzędzi monitoringu będzie zestaw wskaźników produktów.
Odnosić będą się one do rzeczowych i natychmiastowych efektów przedsi ęwzi ęć,
które gmina lub inny podmiot realizować b ędzie w ramach poszczególnych
obszarów priorytetowych i celów operacyjnych. Wskaźniki sklasyfikowane zostan ą
według czterech głównych grup zgodnie z podziałem na obszary priorytetowe, a
następnie w ramach obszarów każdemu celowi operacyjnemu przyporz ądkowany
zostanie zestaw wskaźników.
Wskaźniki rezultatu i oddziaływania definiowane będą w ramach programów
o charakterze operacyjnym w odniesieniu do konkretnych projektów.
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