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WSTĘP		
	
Miejski	 Obszar	 Funkcjonalny	 Sandomierz	 jest	 jednym	 z	 obszarów	 strategicznej	

interwencji	 Województwa	 Świętokrzyskiego.	 Jednocześnie	 z	 perspektywy	

samorządów	 je	 tworzących	oraz	mieszkańców	 tego	obszaru	 jest	przede	wszystkim	

kształtującą	się	wspólnotą	samorządową	jednostek	terytorialnych	wschodniej	części	

województwa	świętokrzyskiego.	Obejmuje	swoim	zasięgiem	5	gmin,	które	wykazują	się	

wspólnymi	uwarunkowaniami	rozwoju	i	mają	wspólne	cele	rozwoju.	Partnerstwo	tworzą	

miasto	Sandomierz	oraz	4	gminy	wiejskie	Dwikozy,	Obrazów,	Samborzec,	Wilczyce.	
Współpraca	 miasta	 	 Sandomierz	 i	 gmin	 w	 ramach	 MOF	 Sandomierz	 ma	 już	 wieloletnią	

tradycję.	 Współpraca	 poszczególnych	 samorządów	 jest	 kluczowa	 dla	 sprostania	

wyzwaniom	przyszłości.	Zacieśnianie	współpracy	w	obszarze	MOF	Sandomierz	spójne	jest	

z	 celem	 głównym	 Krajowej	 Strategii	 Rozwoju	 Regionalnego	 2030	 (KSRR	 2030),	 czyli	

podstawowego	dokumentu	strategicznego	polityki	regionalnej	państwa.	W	przyjętej	przez	

rząd	 Strategii	 na	 rzecz	 Odpowiedzialnego	 Rozwoju	 wskazano	 nowy	 model	 rozwoju	

regionalnego	 Polski.	 Przewidziano	 w	 nim	 rozwój	 kraju	 jako	 społecznie	 i	 terytorialnie	

zrównoważony,	 dzięki	 któremu	 efektywnie	 będą	 rozwijane	 oraz	 wykorzystywane	

miejscowe	zasoby	i	potencjały	wszystkich	regionów.	
Z	powyższych	zasad	prowadzenia	polityki	rozwoju	regionalnego	płyną	istotne	wnioski	dla	

MOF	 Sandomierz.	 Należy	 nie	 tylko	 zbudować	 wspólny	 plan	 działania	 w	 Strategii		

w	perspektywie	do	2030	roku,	która	bazować	będzie	na	lokalnych	potencjałach	wszystkich	

partnerów	i	przełamywać	bariery	rozwojowe.	Należy	przede	wszystkim	wzmocnić	wspólny	

potencjał	kreowania	wzrostu	i	partnerskiego	zarządzania.		
Partnerzy	MOF	Sandomierz	dążąc	do	optymalnego	wykorzystania	wzajemnych	potencjałów	

zdecydowali	 się	 opracować	 wspólną	 ponadlokalną	 strategię	 rozwoju.	 Jej	 celem	 jest	

umożliwienie	wspólnego	 planowania	 działań	 rozwojowych	 na	 obszarze	 powiązanych	 ze	

sobą	funkcjonalnie	gmin	i	powiatu.	

W	 ramach	 prac	 nad	 dokumentem	 sporządzona	 została	 diagnoza	 sytuacji	 społecznej,	

gospodarczej	i	przestrzennej	MOF	Sandomierz,	na	podstawie	której	określona	została	wizja,	

misja,	 cele	 strategiczne	 oraz	 kierunki	 działań.	 Odbyły	 się	 także	warsztaty	 diagnostyczne		

z	przedstawicielami	samorządów	oraz	warsztaty	strategiczne	z	przedstawicielami	rożnych	

środowisk,	m.in.	biznesu,	samorządu,	czy	kultury.	Strategia	poddana	zostanie	konsultacjom	

społecznym	w	 każdej	 z	 gmin	MOF	 Sandomierz,	 a	 także	 przekazana	 do	 opinii	 ościennym	

gminom	 MOF	 oraz	 właściwemu	 dyrektorowi	 regionalnego	 zarządu	 gospodarki	 wodnej.	
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Opiniowania	 będzie	 przez	 Zarząd	Województwa	 Świętokrzyksiego	 i	 przejdzie	 procedurę	

strategicznej	oceny	oddziaływania	na	środowisko.	

Sporządzenie	 strategii	 rozwoju	ponadlokalnego	 jest	 jednym	z	 elementów	przygotowania	

MOF	Sandomierz	do	wdrażania	 środków	w	ramach	nowej	perspektywy	Unii	Europejskiej	

2021-2027.	Zgodnie	z	projektem	Umowy	Partnerstwa,	w	perspektywie	finansowej	UE	na	

lata	2021	-	2027,	warunkiem	realizacji	Zintegrowanych	Inwestycji	Terytorialnych	dla	MOF	

miast	 wojewódzkich	 jest	 przygotowanie	 strategii	 rozwoju	 ponadlokalnego	 dla	 całego	

obszaru	 MOF,	 o	 której	 mowa	 w	 nowelizacji	 ustawy	 o	 zasadach	 prowadzenia	 polityki	

rozwoju.		
W	 imię	ww.	 zasad	partnerzy	 samorządowi	przystąpili	 do	opracowania	 Strategii	 rozwoju	

Miejskiego	Obszaru	Funkcjonalnego	Sandomierz.	Założono,	 że	proces	 tworzenia	Strategii	

MOF	Sandomierz	realizowany	będzie	w	sposób	partycypacyjny	oraz	partnerski.	
Strategia	MOF	Sandomierz	składa	się	zasadniczo	z	dwóch	części:		

1. Podsumowania	diagnozy,	w	którym	zaprezentowano	uwarunkowania	wewnętrzne	

oraz	 zewnętrzne	 rozwoju.	 Diagnoza	 umożliwiła	 określenie	 sytuacji	 strategicznej	

obszaru	MOF	Sandomierz	na	tle	potencjałów	i	problemów	wewnętrznych	oraz	na	tle	

szans	 i	 zagrożeń	 płynących	 zotoczenia.	 Określenie	 wyzwań	 rozwoju	 pozwoliło	

ocenić,	 które	 zjawiska	 wewnętrzne	 i	 zewnętrzne	 w	 największym	 stopniu	

determinować	będą	rozwój	MOF	Sandomierz.		

2. Części	planistycznej,	w	której	określono	nadrzędne	cele	rozwoju:	wizja,	misja,	cele	

strategiczne	oraz	system	celów	szczegółowych,	priorytetowych	i	kierunków	działań.	

Do	 części	 planistycznej	 należy	 zaliczyć	 także	 system	zarządzania	 strategią,	w	 tym	

wytyczne,	w	jaki	sposób	zorganizować	partnerską	współpracę	na	rzecz	rozwoju	MOF	

Sandomierz	oraz	w	jaki	sposób	mierzyć	i	poddawać	ewaluacji	postępy	prac	w	ramach	

wdrażanej	strategii.	
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1. WNIOSKI	 Z	 DIAGNOZY	 SYTUACJI	 SPOŁECZNEJ,	 GOSPODARCZEJ		
I	ŚRODOWISKOWO-PRZESTRZENNEJ	
	

ANALIZA	SWOT	

Analiza	SWOT	umożliwia	wskazanie	silnych	i	słabych	stron	oraz	szans	i	zagrożeń.	Analiza		

w	 tym	 przypadku	 koncentruje	 się	 na	 zaletach	 oraz	 przeciwstawnych	 im	 słabościach	

charakterystycznych	 dla	 jednostki	 terytorialnej,	 a	 jednocześnie	 szans	 i	 zagrożeń	

zlokalizowanych	w	obrębie	otoczenia	MOF	Sandomierz.		

Wskazanie	silnych	stron	umożliwi	wykorzystanie	ich	na	rzecz	stymulacji	dalszego	rozwoju	

MOF	 Sandomierz.	 To	 te	 obszary,	 na	 które	 bezpośrednio	 mogą	 wpływać	 władze	

samorządowe,	społeczność	lokalna,	instytucje	funkcjonujące	w	granicach	regionu.	Słabości	

to	zaś	 te	czynniki,	które	utrudniają	rozwój,	a	które	warunkowane	są	bezpośrednio	przez	

lokalnych	uczestników	rynku.		

Szanse	z	kolei	 to	 te	zjawiska,	na	które	nie	ma	się	wpływu,	ale	których	obecność	wpływa	

korzystnie	na	dalszy	rozwój,	których	potencjał	nie	tylko	można,	ale	i	należy	wykorzystać.		

Do	 zagrożeń	 zaliczyć	można	natomiast	 zjawiska	 zewnętrzne	o	 charakterze	negatywnym,	

blokującym,	 które	 pozostają	 niezależne	 od	 podejmowanych	 działań.	 Umiejętne	 ich	

zdiagnozowanie	 umożliwi	 jednakże	 przygotowanie	 działań	 umożliwiających	

zminimalizowanie	ich	negatywnego	wpływu.	

MOCNE	STRONY	

1. Sandomierz	−	stolica	powiatu	-	uznany	jako	istotny	ośrodek	gospodarczy,	kulturalny		

i	oświatowy.	

2. Dogodna	lokalizacja	geograficzna.		

3. Sadownictwo	i	warzywnictwo	z	wieloletnią	tradycją	stanowiące	wizytówkę	regionu.	

4. Walory	kulturowe,	turystyczne	i	przyrodnicze.	

5. Rosnąca	liczba	wykwalifikowanych	mieszkańców.		

6. Dogodna	struktura	dla	rozwoju	branży	przetwórczej.	

7. Duża	aktywność	instytucji	z	zakresu	opieki	społecznej.		

8. Obecność	uczelni	wyższych	oraz	dobra	oferta	instytucji	edukacyjnych.	

SŁABE	STRONY	

1. Lokalizacja	o	charakterze	peryferyjnym	w	perspektywie	województwa.	

2. Duże	rozproszenie	gospodarstw	rolnych.	

3. Stosunkowo	niezadowalająca	kondycja	ekonomiczna	gospodarstw.	

4. Uboga	oferta	uzbrojonych	terenów	budowlanych	i	inwestycyjnych.	
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5. Niewystarczająca	sieć	przetwórstwa	rolno	–	spożywczego.		

6. Niski	przyrost	naturalny	i	w	konsekwencji	starzenie	się	społeczeństwa.		

7. Wysoki	odsetek	osób	bezrobotnych.	

8. Migracje	o	charakterze	zarobkowym.	

9. Deficyt	miejsc	pracy	i	stanowisk,	które	przyciągałyby	wysoko	wykwalifikowanych	

specjalistów.		

10. Rosnąca	liczba	zachorowań	na	choroby	cywilizacyjne	wśród	ludności	lokalnej.	

11. Kierunki	nauczania	nie	w	pełni	odpowiadające	na	potrzeby	rynkowe,	za	sprawa	czego	

oferta	nie	jest	konkurencyjna	w	perspektywie	rynku	pracy.	

12. Infrastruktura	turystyczno	–	kulturowa	nie	w	pełni	wykorzystująca	walory,	którymi	

dysponuje	region.	

13. Niedostateczne	 wykorzystanie	 popularności	 miasta	 Sandomierz	 zdobytej	 dzięki	

serialowi	telewizyjnemu	Ojciec	Mateusz.	

SZANSE		

1. Stolica	regionu	mogąca	liczyć	na	pozytywną	ocenę.	

2. Budowanie	marki	powiatu.	

3. Inicjowanie	działań	na	rzecz	stałej	współpracy	na	linii	instytucje	samorządowe	–	

biznes	-	ośrodki	naukowo-badawcze.	

4. Tworzenie	się	stref	przemysłowych.		

5. Tworzenie	się	grup	producenckich.		

6. Możliwość	skorzystania	ze	środków	unijnych	dedykowanych	sektorowi	rolniczemu.	

7. Rosnące	możliwości	w	zakresie	aktywizacji	zawodowej.	

8. Lepsze	połączenia	komunikacyjne	dzięki	budowie	dróg	ekspresowych.		

9. Poprawa	infrastruktury	technicznej	na	terenie	obszarów	wiejskich.	

10. Nacisk	na	budowanie	oferty	edukacyjnej	odpowiadającej	na	potrzeby	rynku	pracy.		

11. Możliwość	korzystania	ze	środków	pomocowych	dedykowanych	poprawie	

infrastruktury	technicznej	i	ochrony	środowiska.		

12. Rozwój	sektora	MSP.	

13. Coraz	większa	świadomość	społeczeństwa	w	zakresie	profilaktyki	i	ochrony	zdrowia.		

14. Rosnąca	popularność	współpracy	między	szkołami	wyższymi	oraz	przedsiębiorcami.		

15. Zaangażowanie	 społeczności	 lokalnej	 w	 rozwiązywanie	 problemów	 społecznych		

i	gospodarczych.	

16. Ukierunkowanie	na	budowanie	potencjału	innowacyjnego	regionu.	
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ZAGROŻENIA	

1. Emigracja	młodzieży	do	większych	ośrodków	akademickich	oraz	osób	młodych,	

dobrze	wykształconych.	

2. Konkurencyjny	wymiar	powiatów	sąsiadujących,	jak	Tarnobrzeska	Specjalna	Strefa	

Ekonomiczna.	

3. Duża	konkurencja	w	kolejce	po	środki	zewnętrzne.	

4. Nieuwzględnienie	Sandomierza	oraz	powiatu	w	nowym	systemie	komunikacji	

krajowej	i	tranzytowej.	

5. Rosnące	koszty	produkcji.		

6. Niewystarczająca	 aktywność	 inwestorów	 mogących	 tworzyć	 nowe	 miejsca	 pracy,		

a	tym	samy	wpływać	na	rozwój	regionu.		

7. Wysokie	koszty	zatrudnienia	pracowników	z	perspektywy	pracodawców.	

8. Niewystarczająca	opieka	zdrowotna.	

9. Ubogie	świadczenia	socjalne.	

10. Rosnąca	liczba	przejawów	patologii	społecznych.	

11. Rosnące	zjawisko	„sierot	ekonomicznych”.	

12. Frustracja	młodzieży	i	ludzi	młodych	spowodowana	brakiem	perspektyw.	

13. Niski	przyrost	naturalny.	

14. Silna	konkurencja	innych	regionów	

15. Rosnące	zagrożenie	ze	trony	coraz	liczniej	występujących	klęsk	żywiołowych.		
	

WNIOSKI	OGÓLNE:	

Analizowany	 rejon	 MOF	 Sandomierz	 dysponuje	 potencjałem,	 który	 jest	 jednak	

niewykorzystany	lub	też	niewystarczająco	wykorzystany.	Przy	czym,	podejmowanych	jest	

stosunkowo	niewiele	działań	mogących	stanowić	silny	oręż	w	zderzeniu	ze	słabościami	oraz	

zagrożeniami	ze	strony	mechanizmów	i	zjawisk	rynkowych.	

Należy	 podkreślić	 fakt,	 iż	 istnieją	 także	 znaczne	 dysproporcje	 pomiędzy	 poszczególnymi	

gminami	wchodzącymi	w	 skład	MOF	 Sandomierz.	W	 tym	 kontekście	 należałoby	 położyć	

nacisk	 na	 zniwelowanie	 tych	 nierówności,	 które	 w	 perspektywie	 dalszych	 działań	

rozwojowych	 mogą	 nie	 tylko	 nie	 ulec	 zatarciu,	 ale	 jeszcze	 wyraźniej	 się	 zaznaczyć,	

powodując	niepotrzebne	i	szkodliwe	podziały.	

Jest	 to	 także	 rejon,	 który	 zlokalizowany	 jest	 we	 wschodniej	 części	 kraju,	 dla	 której	

stosunkowo	 charakterystyczne	 jest	 ubóstwo	 i	 słabe	 mechanizmy	 rozwojowe.		

W	perspektywie	świadomościowej	fakt	ten	może	stanowić	swoistą	barierę	w	postrzeganiu	
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tego	 obszaru	 w	 kategoriach	 silnego	 partnera	 biznesowego.	 Wynika	 to	 ze	 skłonności	

społeczeństwa	do	swoistej	stereotypizacji	i	stygmatyzacji	opartej	na	zastałych	schematach,	

które	 są	 obecne	 w	 świadomości	 społecznej.	 Często	 trudno	 jest	 przezwyciężyć	 takie	

przekonania.	Udowodnienie,	 iż	dotychczasowy	wizerunek	należy	do	przeszłości,	a	obszar	

ma	 charakter	 nowoczesnego	 ośrodka	 sprzyjającego	 inicjatywom	 rozwojowym,	 może	

stanowić	potężne	wyzwanie.	Tym	bardziej	zatem	w	pierwszej	kolejności	należy	się	skupić	

na	 przełamywaniu	 funkcjonujących	 stereotypów,	 a	 co	 za	 tym	 idzie	 –	 swego	 rodzaju	

uprzedzeń.	 Konieczne	 jest	 odmienienie	 oblicza	 omawianego	 rejonu,	 skupienie	 się	 na	

atrybutach	czyniących	go	atrakcyjnym	dla	inwestorów,	turystów,	kooperantów.	

W	tym	kontekście	trzeba	również	wskazać	konieczność	odnowy	świadomościowej	wśród	

mieszkańców,	którzy	również	są	niejako	przesiąknięci	przekonaniami	mogącymi	wpływać	

na	zaniżanie	przez	nich	własnej	wartości	oraz	wartości	miejsca,	w	którym	żyją	i	funkcjonują.	

Chodzi	 tutaj	 zarówno	 o	 mieszkańców	 osiadłych,	 jak	 i	 tych,	 którzy	 zdecydowali	 się	

wyemigrować	w	inne	rejony	kraju.	Tę	grupę	społeczna	należy	traktować	jako	ambasadorów	

marki	miejsca	(marki,	którą	trzeba	stworzyć),	 jako	że	to	oni	są	najbardziej	wiarygodnym	

źródłem	w	zakresie	promocji	miejsca,	bądź	też	przeciwstawnej	jej	dezaprobaty	względem	

niego.	Oni	sami	muszą	zatem	najpierw	tę	wartość	dostrzec	i	zrozumieć.	

Biorąc	pod	uwagę	niezaprzeczalne	walory	przyrodnicze	 rejonu	 (również	bliskość	natury		

w	 kontekście	 rolnictwa	 i	 sadownictwa),	 jak	 również	 ogólnoświatowy	 trend	 w	 kierunku	

działań	 proekologicznych,	 ukierunkowanych	 na	 naturę,	 warto	 jako	 wspólny	 mianownik	

położyć	nacisk	na	promowanie	 tego	miejsca	przez	pryzmat	 szeroko	pojętej	 ekologii.	Nie	

chodzi	 tutaj	 jednak	 o	 ekologię	 wyłącznie	 akcyjną,	 incydentalną	 czy	 filantropijną,	 ale	 na	

ekologię	 przejawiająca	 się	 w	 konkretnych	 rozwiązaniach	 biznesowych.	 Przez	 pryzmat	

bowiem	 inicjatyw	 faktycznie	 nowoczesnych	 będzie	 można	 wprowadzić	 wizerunkowe	

działania	 naprawcze	 zmieniające	 odbiór	 tego	 miejsca	 z	 perspektywy	 interesariuszy	

zewnętrznych.	

W	 zakresie	 zagrożeń	wynikających	 z	 uwarunkowań	w	 obrębie	 otoczenia	 zewnętrznego,	

można	 powiedzieć,	 iż	 nie	 są	 one	 na	 tyle	 silne,	 by	 były	 źródłem	 potężnego	 ryzyka	

rozwojowego	dla	MOF	Sandomierz.	Jednakże,	mając	ich	świadomość,	mając	zdiagnozowane	

problemy,	 z	 którymi	 należy	 się	 liczyć	 bezwzględnie	 konieczne	 jest	 przygotowanie	

wewnętrznej	 polityki	 kryzysowej	 obejmującej	 prognozowane	 działania,	 zarówno		

o	charakterze	zaradczym,	jak	i	naprawczym,	niejako	antycypując	możliwe	do	wystąpienia	

trudności.	
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2. WYZWANIA	ROZWOJOWE	MOF	SANDOMIERZ		
	

Syntezę	 zjawisk	 i	 czynników	 rozwojowych,	 w	 tym	 problemów,	 barier	 oraz	 potencjałów		

i	 szans	 rozwojowych	 MOF	 Sandomierz	 ujęto	 w	 postaci	 analizy	 SWOT	 oraz	 rozwinięto		

w	 postaci	 wyzwań	 rozwojowych.	 Wyzwania	 rozwojowe	 stanowią	 syntetyczne	

podsumowanie	 diagnozy	 i	 jednocześnie	 charakteryzują	 się	 spojrzeniem	 w	 przyszłość.	

Integrują	czynniki	rozwojowe	SWOT,	tj.	mocne	strony	i	szanse,	traktując	je	jako	potencjały	

rozwojowe	oraz	słabe	strony	i	zagrożenia	jako	bariery	rozwojowe.	Wyzwania	rozwojowe	

wskazują	również	jakich	rezultatów	przemian	należy	oczekiwać	w	przyszłości.		
W	 kontekście	 uwarunkowań	 rozwojowych	 MOF	 Sandomierz	 należy	 wskazać	 na	

następujące,	kluczowe	czynniki:		
1.	 Potencjał	 rozwoju	 MOF	 Sandomierz	 kształtować	 będzie	 funkcja,	 znaczenie	 oraz	

koncentracja	usług	w	stolicy	regionu.		
• Sandomierz	 pełni	ważną	 rolę	w	 strukturze	 przestrzennej	 kraju.	 Zaliczany	 jest	 do	

grupy	 miast	 regionalnych,	 koncentracji	 działalności	 gospodarczej,	 usług	

społecznych,	w	tym	kultury.		
• 	W	perspektywie	2030	roku	należy	oczekiwać	wzmocnienia	roli	miasta	w	kreowaniu	

procesów	 rozwojowych	 w	 ujęciu	 regionalnym	 i	 lokalnym.	 Związane	 to	 będzie		

z	 rozwojem	 powiązań	 komunikacyjnych.	 Obecnie	 potencjał	 lokalizacyjny	

Sandomierza	w	układzie	regionalnym.	
2.	 Na	 terenie	 MOF	 Sandomierz	 widoczne	 były	 znaczne	 zmiany	 w	 zakresie	 rozwoju	

społecznego,	partnerzy	samorządowi	inwestowali	w	rozwój	infrastruktury	społecznej	oraz	

usług	 publicznych.	 Jednocześnie	 do	 szczególnych	 wyzwań	 przyszłości	 należy	 zaliczyć	

kwestie	 związane	 z	 demografią.	 Przestrzeń	MOF	 Sandomierz	 nie	 rozwijała	 się	w	 sposób	

jednoznacznie	równomierny.		
• Zmiany	społeczne	o	charakterze	pozytywnym,	jakie	zaszły	w	ostatniej	dekadzie	na	

terenie	 MOF	 Sandomierz,	 to	 przede	 wszystkim	 wzrost	 aktywności	 społecznej	

mieszkańców,	 rozwój	 oferty	 kulturalnej,	 podniesienie	 jakości	 kształcenia,	

rozbudowa	 sieci	 wsparcia	 dla	 osób	 zależnych	 oraz	 podniesienie	 nakładów	

finansowych	na	realizację	programów	społecznych.		
• Na	przestrzeni	ostatnich	dziesięciu	lat	nastąpiło	zwiększenie	dostępu	osób	w	wieku	

senioralnym	 do	 infrastruktury	 senioralnej,	 zwiększenie	 dostępu	 dzieci	 do	

przedszkoli	 zarówno	 publicznych	 jak	 i	 prywatnych	 oraz	 zwiększenie	 dostępu	 do	

oferty	kulturalnej.		
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• 	Z	kolei	po	stronie	zmian	o	charakterze	negatywnym,	które	miały	miejsce	w	ostatniej		
dekadzie,	należy	wymienić	takie	zjawiska	jak	starzenie	się	społeczeństwa,	migracje	

zarobkowe	 mieszkańców,	 utrudniony	 lub	 brak	 dostępu	 do	 instytucji	 kultury	 dla	

mieszkańców	z	obszarów	wiejskich,	zubożenie	środowisk	senioralnych.		
• Dostęp	 do	 usług	 publicznych	 determinuje	 odległość	 do	 miejsc	 ich	 świadczenia		

i	skomunikowanie	z	tymi	miejscami.		
• Przyszły	 rozwój	 społeczny	 na	 terenie	 MOF	 Sandomierz	 będzie	 determinowany	

przede	 wszystkim	 przez	 efektywną	 współpracę	 między	 gminami,	 wykorzystanie	

potencjału	 aktywności	 obywatelskiej	 oraz	 równy	 dostęp	 do	 kultury,	 opieki	

medycznej,	 rekreacji	 oraz	 komunikacji	 publicznej.	 Istotną	 kwestią	 w	 kontekście	

kształtowania	 zrównoważonego	 rozwoju	 MOF	 Sandomierz	 jest	 rozwój	 spójnej		

i	wzajemnie	się	uzupełniającej	oferty	usług	publicznych.	
3. MOF	 Sandomierz	 to	 obszar	 rozwinięty	 pod	 względem	 aktywności	 gospodarczej,		

z	dobrymi	perspektywami	dla	rozwoju	innowacyjnej	i	konkurencyjnej	gospodarki.		
• MOF	 Sandomierz	 posiada	 istotne	 zasoby	 wewnętrzne	 do	 moderowania	 wzrostu	

gospodarczego,	 w	 tym	 potencjał	 lokalizacyjny,	 który	 wzmocniony	 zostanie	 przez	

inwestycje	 komunikacyjne,	 duży	 zasób	 terenów	 inwestycyjnych,	 aktywne		

i	 rozwijające	 się	 instytucje	 otoczenia	 biznesu	 oraz	 szkolnictwa,	 jak	 też	 znaczny	

potencjał	demograficzny 
• Szczególny	 potencjał	 do	 rozwoju	 gospodarczego	 mają	 gminy	 dobrze	

skomunikowane,	leżące	na	ważnych	szlakach	komunikacyjnych	
• Miasto	 Sandomierz,	 jako	 większy	 ośrodek	 miejski	 posiadający	 znaczny	 zasób	

terenów	 inwestycyjnych,	 duże	 pokrycie	 terenu	 planami	 miejscowymi,	 posiada	

naturalną	zdolność	do	przyciągania	potencjalnych	pracodawców	i	pracowników	
• Dostępność	 terenów	 inwestycyjnych,	 jak	 też	 dostęp	do	dróg	 krajowych	 i	 zjazdów	

generuje	większe	szanse	na	rozwój	aktywności	gospodarczej	dla	kilku	samorządów.	

Oznacza	 to	 konieczność	 moderowania	 zrównoważonych	 procesów	 rozwojowych,		

w	 tym	 również	 w	 zakresie	 rozwoju	 lokalnych	 specjalizacji	 gospodarczych		

i	 mniejszych	 działalności,	 w	 tym	 np.	 usług	 w	 gminach	 o	 niższej	 atrakcyjności	

inwestycyjnej.	
• Inwestycje	w	 edukację	wszystkich	 poziomów,	 realizowane	 przez	 partnerów	MOF	

Sandomierz	wspierać	będą	docelowo	konkurencyjność	gospodarki	oraz	zwiększać	

będą	szanse	na	start	młodym	osobom.	
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• Potencjał	 rozwoju	 MOF	 Sandomierz	 związany	 jest	 z	 funkcją	 turystyczną.	 Rozwój	

usług	oraz	kształtowanie	wymiaru	przemysłów	czasu	wolnego	pobudzane	może	być	

przez	 rozwój	 i	 poprawę	 infrastruktury	 turystycznej,	 np.	 szlaki	 turystyczne,	 bazę	

noclegową,	pomosty,	wiaty,	ścieżki	rowerowe.	

• Ważną	 kwestią	 dotyczącą	 kształtowania	 dostępu	 do	 rynku	 pracy	 będzie	 rozwój	

komunikacji.	
4. W	wymiarze	 środowiskowym	oczekiwana	 jest	dalsza	ewolucja	w	kierunku	rozwoju	

gospodarki	niskoemisyjnej,	przystosowanej	do	zmian	i	kryzysu	klimatycznego.		
• Aktualny	 stan	 środowiska	 na	 terenie	MOF	 Sandomierz	 należy	 ocenić	 pozytywnie		

i	uznać,	że	stanowi	on	atut	rozwojowy	tego	obszaru.	Jednocześnie	widoczny	jest	brak	

przygotowania	na	zmiany	klimatyczne,	tj.	susze,	nawalne	deszcze.	Problem	dotyczy	

dostępu	do	zasobów	wodnych,	co	związane	jest	z	hydrologiczną	suszą.	Rzeki	latem	

mają	bardzo	obniżony	poziom.	Wody	gruntowe	obniżają	się,	co	ma	wpływ	na	tereny	

zieleni.	 Występują	 choroby	 drzew	 niszczące	 lasy	 przede	 wszystkim	 iglaste,	 co	

skutkuje	ich	wycinką.		
• Na	 obszarze	 MOF	 Sandomierz	 wciąż	 występują	 dość	 liczne	 problemy	 związane		

z	ochroną	środowiska.	Zaliczyć	do	nich	należy	kwestie	jakości	powietrza,	gospodarkę	

odpadami,	 hałas,	 gospodarkę	 wodno-kanalizacyjną.	 Dla	 części	 gmin	 problemem	

nadal	 jest	 niski	 poziom	 skanalizowania,	 w	 tym	 na	 obszarach	 wiejskich,	

charakteryzujących	się	dużym	rozproszeniem	osadniczym.	
• Zagrożenie	 powodziowe	 występujące	 na	 terenach	 zalewowych	 zlokalizowanych	

wzdłuż	 Wisły.	 Problem	 ten	 dotyczy	 wybranych	 gmin	 znajdujących	 się	 w	 zasięgu	

strefy	oddziaływania	rzeki.		
• Obszar	 MOF	 Sandomierz	 ma	 szanse	 stać	 się	 regionem	 inteligentnej	 i	 zielonej	

gospodarki	pod	pewnymi	warunkami.	Sprzyjać	temu	będą	rozwój	turystyki	zgodnej	

z	ochroną	przyrody,	budowa	 ścieżek	turystycznych,	rowerowych,	poprawa	jakości	

dróg,	zwiększenie	obszarów	zielonych	na	terenach	miejskich.	Znaczenie	mieć	będzie	

prowadzenie	gospodarki	w	sposób	uwzględniający	ochronę	posiadanych	zasobów	

przyrodniczych,	zasady	zrównoważonego	rozwoju).		
	

Mając	 na	 względzie	 diagnozę	 oraz	 konsultacje	 i	 warsztaty	 prowadzone		

z	 przedstawicielami	 samorządów	 lokalnych	 oraz	 biznesu,	 kultury,	 organizacji	

społecznych	z	MOF	Sandomierz	zdefiniowano	kluczowe	wyzwania	rozwojowe.		
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2.1. Wyzwania	rozwojowe	MOF	Sandomierz	

1.	Sfera	Społeczna	

1.	Dążenie	do	spójności	i	zrównoważonego	rozwoju	w	wymiarze	społecznym,	poprzez	m.in.	

zapewnienie	pełnego	i	równego	dostępu	do	usług	publicznych	dla	wszystkich	mieszkańców.		

2.	Rozwijanie	infrastruktury	oraz	usług	publicznych	i	usług	czasu	wolnego,	kształtowanych		

z	 myślą	 o	 podnoszeniu	 jakości	 życia	 mieszkańców,	 spójności	 społecznej	 oraz	 rozwoju	

turystycznym,	 wykorzystujące	 potencjał	 instytucji	 kultury,	 rekreacji,	 sportu	 oraz	

uwarunkowania	przyrodnicze.		

3.	 Rozwój	 konkurencyjnej	 gospodarki	 w	 kierunku	 inteligentnej	 i	 zielonej,	 bazującej	 na	

potencjałach	poszczególnych	gmin	MOF,	oddziałujący	pozytywnie	na	sytuację	ekonomiczną	

mieszkańców	 (wzrost	 dochodów	 ludności,	 nowe	 miejsca	 pracy)	 i	 samorządów	 (wzrost	

dochodów	budżetowych)	oraz	kształtujący	zdolność	do	zatrzymania	młodych	osób.		
	

2.	Sfera	Gospodarcza		

4.	 Rozwój	 funkcji	 turystycznej	 z	 wyróżniającymi	 się	 na	 tle	 kraju	 i	 regionu	 produktami	

turystycznymi,	w	szczególności	bazującymi	na	potencjale	przyrodniczym	i	kulturowym	oraz	

dobrze	rozwiniętej	infrastrukturze	turystycznej.		

5.	 Kształtowanie	 nowoczesnej	 edukacji	 opartej	 na	 synergii	 między	 edukacją	 na	 każdym	

poziomie,	 od	 podstawowego	 do	 ponadpodstawowego,	 a	 lokalnym	 rynkiem	 pracy,	

ukierunkowane	 na	 zwiększanie	 szans	 rozwoju	 osobistego	 oraz	 aktywności	 zawodowej	

mieszkańców.		
	

3.	Sfera	Sn rodowiskowo-	przestrzenna		

6.	 Rozwijanie	 spójności	 obszaru	 MOF	 poprzez	 kształtowanie	 wspólnej	 polityki	

przestrzennej	uwzględniającej	uwarunkowania	społeczne,	gospodarcze	i	środowiskowe.		

7.	 Poprawa	 jakości	 środowiska,	 umiejętne	 wykorzystanie	 posiadanych	 walorów	

przyrodniczych	oraz	aktywna	adaptacja	do	zmian	klimatu.		

	

4.	Komunikacyjna		

8.	 Poprawa	 wewnętrznej	 dostępności	 komunikacyjnej	 kształtowanej	 przez	 dobrze	

rozwinięty	 i	 funkcjonujący	niskoemisyjny	 system	komunikacji	 zbiorowej,	wpływający	na	

spójność	społeczną,	dostęp	do	usług	publicznych	oraz	rynku	pracy.		

9.	 Poprawa	 zewnętrznej	 dostępności	 komunikacyjnej	 MOF	 w	 celu	 podniesienia	

atrakcyjności	inwestycyjnej	obszaru	oraz	uwolnienia	potencjału	turystycznego.		
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10.	 Zacieśnianie	 współpracy	 w	 ramach	 MOF	 w	 celu	 osiągniecia	 efektu	 synergii	 oraz	

optymalnego	 wykorzystania	 zewnętrznych	 i	 wewnętrznych	 narzędzi	 wsparcia	 rozwoju	

regionalnego	i	lokalnego.		

	

4.	Zarządcza		

11.	 Intensyfikacja	 współpracy	 MOF	 na	 poziomie	 krajowym	 i	 międzynarodowym	 dla	

zrównoważonego	 rozwoju	 obszaru,	 realizowana	 przy	 udziale	 partnerów	 publicznych,	

społecznych	oraz	gospodarczych.		
	
2.2. WIZJA,	MISJA,	CELE		

	

Wizja	 jest	 projekcją	 przyszłości,	 do	 jakiej	 dążą	 samorządy	 i	 partnerzy	MOF	 Sandomierz.	

Wizja	 powstała	 w	 trakcie	 prac	 warsztatowych	 z	 przedstawicielami	 partnerów	

reprezentujących	poszczególne	jednostki	samorządu	terytorialnego	oraz	z	reprezentantami	

biznesu,	kultury,	organizacji	społecznych.	W	wyniku	pracy	warsztatowej	oraz	dyskusji	na	

forum	zdefiniowano	przyszły,	pożądany	obraz	MOF	Sandomierz.		

II.	Wizja	

• MOF	Sandomierz	to	obszar	spójny	społecznie,	zapewniający	pełny	i	równy	dostęp	do	

usług	 publicznych	 dla	 wszystkich	 mieszkańców.	 Charakteryzujący	 się	 rozwiniętą	

infrastrukturą	 społeczną	 oraz	 szerokim	 wachlarzem	 wysokiej	 jakości	 usług	

publicznych	i	usług	czasu	wolnego.		

• Jest	 to	 obszar	 atrakcyjny	 osiedleńczo	 oraz	 turystycznie,	wykorzystujący	 potencjał	

infrastruktury	 instytucjonalnej	 oraz	 uwarunkowania	 przyrodnicze.	 Tworzący	

możliwości	rozwoju	osobistego	i	aktywności	zawodowej	mieszkańców.		

• To	 miejsce	 konkurencyjnej,	 inteligentnej	 i	 zielonej	 gospodarki,	 wpływającej	

pozytywnie	na	sytuację	ekonomiczną	mieszkańców	oraz	samorządów.	Gospodarki	

wykorzystującej	potencjał	nowoczesnej	 edukacji	wszystkich	poziomów	nauczania,	

opartej	na	synergii	między	oświatą	a	lokalnym	rynkiem	pracy.	Gospodarki	bazującej	

na	potencjałach	wewnętrznych	poszczególnych	gmin,	dającej	szansę	rozwoju	także	

na	 obszarach	wiejskich,	m.	 in.	w	 oparciu	 o	 potencjał	 rolnictwa,	 produkty	 lokalne,	

regionalne	i	ekologiczne.		

• MOF	Sandomierz	to	atrakcyjne	miejsce	wypoczynku	i	rekreacji,	charakteryzujące	się	

wyróżniającymi	 na	 tle	 regionu	 i	 kraju	 produktami	 turystycznymi,	 bazującymi	 na	
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potencjale	 przyrodniczym,	 kulturowym	 oraz	 rozwijającej	 infrastrukturze	

turystycznej.		

• To	 obszar	 spójny	 przestrzennie	 i	 cechujący	 się	 wysoką	 jakością	 środowiska.	

Umiejętnie	dbający	i	wykorzystujący	posiadane	walory	przyrodnicze	oraz	potencjał	

dziedzictwa	kulturowego,	a	także	aktywnie	adaptujący	się	do	zmian	klimatycznych.		

• 	MOF	 Sandomierz	 wykorzystuje	 dobrze	 rozwinięty	 i	 sprawnie	 funkcjonujący	

niskoemisyjny	 system	 komunikacji	 zbiorowej	 na	 rzecz	 podnoszenia	 poziomu	

spójności	społecznej,	poprawy	dostępu	do	usług	publicznych	oraz	rynku	pracy.	Jest	

również	 obszarem	 atrakcyjnym	 inwestycyjnie	 i	 turystycznie	 za	 sprawą	 dobrej	

zewnętrznej	dostępności	komunikacyjnej.		

• 	Jest	to	wspólnota	optymalnie	wykorzystująca	zewnętrzne	i	wewnętrzne	narzędzia	

wsparcia	rozwoju	oraz	korzystająca	z	efektu	synergii	będącego	owocem	intensywnej	

współpracy	na	poziomie	MOF	Sandomierz.	Wspólnota	angażująca	się	w	działania	na	

rzecz	 zrównoważonego	 rozwoju	 obszaru,	 realizowane	 przy	 udziale	 partnerów	

publicznych,	 społecznych	 oraz	 gospodarczych,	 na	 szczeblu	 krajowym		

i	międzynarodowym.	

III. Misja	

Misją	MOF	Sandomierz	jest	zrównoważony	i	spójny	społecznie	oraz	przestrzennie	rozwój,	

który	bazuje	na	współpracy	i	partnerstwie.		

Rozwinięciem	 struktury	 postulatywnej	 Strategii	 rozwoju	 MOF	 Sandomierz	 są	 cele	

strategiczne	 oraz	 priorytety.	 Cele	 strategiczne	 definiują	 najważniejsze	 dążenia	

zarządzających,	wynikają	wprost	z	wizji	oraz	misji.	Cele	nawiązują	do	wymiaru	społecznego,	

ekologicznego	oraz	gospodarczego.	Wspierają	je	cele	przekrojowe,	związane	z	dostępnością	

komunikacyjną	oraz	organizacją	współpracy.		

Hierarchiczną	 strukturę	 celów	 uzupełniają	 priorytety.	 Wskazują	 one	 kluczowe	 dla	

przyszłego	rozwoju	MOF	zagadnienia,	które	jednocześnie	należą	do	obszarów	kompetencji	

partnerów	MOF.		

Struktura	 wizji,	 misji,	 celów	 i	 priorytetów	 nawiązuje	 bezpośrednio	 do	 wyzwań	

rozwojowych.	 Powiązania	 celów	 i	 priorytetów	 wskazuje	 na	 spójność	 z	 wyzwaniami	

rozwojowymi.	Wybrane	priorytety	mają	charakter	przekrojowy,	co	oznacza,	że	oddziałują	

na	wiele	wymiarów	rozwojowych.	Powiązanie	celów	i	priorytetów	z	wyzwaniami	wskazuje	

na	konieczność	integrowania	działań	i	efektów.	
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CELE	
Cel	1.	Wysoka	jakość	życia	mieszkańców	oraz	spójność	społeczna	obszaru	MOF	Sandomierz		

Cel	2.	Konkurencyjna,	inteligentna	i	zielona	gospodarka		

Cel	3.	Wysoka	jakość	środowiska	i	spójność	przestrzenna	obszaru	MOF	Sandomierz	

Cel	4.	Wysoka	dostępność	komunikacyjna	MOF	Sandomierz		

Cel	5.	Efektywna	współpraca	i	zarządzanie	na	rzecz	zrównoważonego	rozwoju	MOF	

OF	
2.3. PRIORYTETY	I	KIERUNKI	DZIAŁAŃ	

Cel	 1.	 Wysoka	 jakość	 życia	 mieszkańców	 oraz	 spójność	 społeczna	 obszaru	 MOF	
Sandomierz		

Priorytet	1.1.	Edukacja	przyszłości	MOF	Sandomierz	

Przestrzeń	MOF	Sandomierz,	podobnie	jak	przestrzeń	kraju,	doświadczać	będzie	skutków	

zmian	demograficznych.	Widoczne	są	one	m.	in.	w	zmniejszającej	się	liczbie	osób	w	wieku	

produkcyjnym,	 przy	 jednoczesnym	 zwiększaniu	 liczby	 osób	 w	 wieku	 poprodukcyjnym.	

Polska	doświadczy	zjawiska	depopulacji,	która	w	szczególnej	skali	wystąpi	po	2030	roku.	

Prognozować	 należy	 również	 napływ	 migrantów	 spoza	 Unii	 Europejskiej.	 Te	 zjawiska		

w	istotny	sposób	determinować	będą	sposób	funkcjonowania	gospodarki	MOF	Sandomierz,	

usług	społecznych	 i	wreszcie	społeczeństwa.	Podtrzymanie	konkurencyjności	gospodarki		

i	spójności	społecznej	zależeć	będzie	od	jakości	i	dostępności	kadr	na	rynku	pracy.	Rozwój	

system	edukacji	i	opieki	nad	dziećmi	na	obszarze	MOF	Sandomierz	kierunkować	się	będzie	

na	efektywniejsze	wykorzystanie	posiadanych	przez	poszczególnych	partnerów	zasobów.	

Oznacza	 to	 zwiększenie	 spójności	 poszczególnych	 etapów	 kształcenia,	 tak	 aby	 docelowo	

system	edukacji	był	na	tyle	atrakcyjny,	aby	zatrzymać	młode	osoby	i	dać	im	szansę	na	rozwój	

osobisty	i	zawodowy.		
Edukacja	to	jednocześnie	tylko	jedno	z	narzędzi,	pozwalających	na	zatrzymanie	młodych.	

Partnerzy	 samorządowi	posiadają	 jednak	ograniczoną	wiedzę	nt.	 potrzeb	młodych	osób.	

Jest	 to	 grupa	 społeczna,	 która	 w	 umiarkowany	 sposób	 komunikuje	 swoje	 potrzeby.	

Konieczne	 jest	 pogłębienie	 wiedzy	 nt.	 potrzeb	 młodych	 oraz	 opracowanie	 polityki	

młodzieżowej,	w	sposób	partycypacyjny.		
MOF	Sandomierz	dążyć	będzie	do	wzmocnienia	systemu	wychowania	i	opieki	nad	dziećmi.	

Pozwoli	to	zwiększyć	aktywność	zawodową	mieszkańców,	a	tym	samym	wspierać	będzie	

konkurencyjność	gospodarki.		
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System	edukacji,	w	szczególności	na	poziomie	podstawowym	i	opieki	nad	dziećmi,	wymagać	

będzie	 dostosowania	 się	 do	 zmian	 liczby	mieszkańców,	 które	 są	 bardzo	 dynamiczne	 na	

obszarze	 MOF	 Sandomierz.	 Związane	 są	 one	 przede	 wszystkim	 ze	 wzrastającą	 liczbą	

mieszkańców	 terenów	 wiejskich	 oraz	 depopulacją	 przestrzeni	 położonych	 w	 większej	

odległości.	
Szczególną	rolą	w	kształtowaniu	dostępności	do	edukacji	na	terenie	MOF	Sandomierz	pełnić	

będzie	 system	 komunikacji	 publicznej.	 Będzie	 on	 niezwykle	 ważny	 dla	 utrzymania	

konkurencyjności	kształcenia	na	poziomie	ponadpodstawowym,	w	tym	zawodowym.	
Warto	 dodać,	 iż	 w	 ostatniej	 dekadzie	 poszczególni	 partnerzy	 samorządowi	 istotnie	

wzmocnili	infrastrukturę	i	jakość	oferty	edukacyjnej.	Praktycznie	w	całej	przestrzeni	MOF	

Sandomierz	powstało	nowoczesne	zaplecze	edukacyjne.	 	Pola	rozwoju	oferty	edukacyjnej	

związane	są	również	z	wykorzystaniem	nowoczesnych	technologii.		

Kierunki	działań		

1.1.1.	 Stworzenie	 spójnego	 systemu	 edukacji	 na	 obszarze	 MOF,	 ukierunkowanego	 na	

zwiększanie	szans	rozwoju	osobistego	i	zawodowego,	dostosowanego	do	zmieniających	się	

uwarunkowań	demograficznych	oraz	społecznych.	

1.1.2.	Zwiększenie	atrakcyjności	i	jakości	edukacji	poziomu	podstawowego	i	średniego	na	

terenie	MOF.	

1.1.3.	 Wsparcie	 rozwoju	 kompetencji,	 umiejętności	 i	 wiedzy	 osób	 dorosłych,	

ukierunkowane	na	podnoszenie	aktywności	zawodowej	i	ekonomicznej	mieszkańców	MOF.		

1.1.4.	 Wspieranie	 i	 wdrażanie	 rozwiązań	 z	 zakresu	 opieki	 nad	 dziećmi,	 sprzyjających	

aktywności	zawodowej	rodziców.		

1.1.5.	Wypracowanie	wspólnej	polityki	 i	bogatej	oferty	prowadzącej	 integracji	młodzieży		

z	terenu	MOF.	

1.1.6.	Promocja	i	wzmocnienie	prestiżu	kształcenia	ponadpodstawowego	na	terenie	MOF.		

1.1.7.	Zapewnienie	optymalnej	dostępności	do	kadr	oświaty	i	edukacji,	zabezpieczających	

wysoki	poziom	edukacji	na	terenie	MOF.	
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Priorytet	 1.2.	 Polityka	 społeczna	 przyczyniająca	 się	 do	 polepszenia	 jakości	 życia	

mieszkańców	

Obszar	MOF	Sandomierz	jest	co	do	zasady	w	miarę	jednorodną	przestrzenią	pod	względem	

jakości	 życia,	 poziomu	 rozwoju	 ekonomicznego,	 dostępności	 do	miejsc	 pracy	 oraz	 usług	

publicznych.	 Jednocześnie	 wewnętrzne	 uwarunkowania	 rozwoju	 w	 dużym	 stopniu	

kształtuje	 potencjał	 usługowy	 Sandomierza,	 w	 tym	 ranga	 i	 znaczenie	 tego	 miasta		

w	strukturze	osadniczej	i	rozwojowej	województwa	świętokrzyskiego	i	kraju.	Sandomierz	

wyraźnie	 koncentruje	 funkcje	usługowe,	 administracyjne	oraz	 gospodarcze	na	 tle	 całego	

MOF	 Sandomierz.	Warto	 podkreślić,	 iż	 poszczególne	 gminy	 na	 terenie	MOF	 Sandomierz		

w	ostatniej	dekadzie	rozwijały	się	dynamicznie.	W	przestrzeni	MOF	Sandomierz	widoczny	

był	istotny	wpływ	procesów	suburbanizacyjnych	na	rozwój	wybranych	przestrzeni.		

Na	 kwestię	 dostępności	 usług	 społecznych	 należy	 w	 MOF	 Sandomierz	 nałożyć	 kwestie	

zmian	demograficznych,	w	tym	starzenia	się	społeczeństwa.	Jest	to	zjawisko	dynamicznie	

występujące	 w	 kraju	 oraz	 na	 terenie	 MOF	 Sandomierz,	 co	 wynika	 ze	 struktury	 wieku	

społeczeństwa.	 Co	 więcej,	 w	 perspektywie	 trzech	 kolejnych	 dekad	 utrzymany	 zostanie	

wysoki	 udział	 ludności	 w	 wieku	 poprodukcyjnym.	 Oznacza	 to,	 że	 inwestowanie		

w	rozwiązania	w	zakresie	polityki	senioralnej	będzie	służyć	społeczności	przed	długi	okres	

czasu.	

Na	 problemy	 starzejącego	 się	 społeczeństwa	 należy	 nałożyć	 kwestie	 odpowiedzialności		

i	 opieki	międzypokoleniowej.	 Dzieci	 nie	 poczuwają	 się	 do	 opieki	 nad	 swoimi	 rodzicami.	

Pogłębiane	 jest	 to	 przez	 odpływ	 młodych	 osób,	 co	 może	 oznaczać	 zerwanie	 więzi	

rodzinnych	oraz	generować	problem	opieki	nad	samotnymi	starszymi	osobami.		

MOF	Sandomierz	dążyć	będzie	do	wzmocnienia	spójności	i	dostępności	opieki	zdrowotnej	

oraz	 działań	 na	 rzecz	 integracji	 społecznej.	 Poszczególne	 gminy	 poszukiwać	 będą	

wspólnych	rozwiązań	dot.	infrastruktury	opieki	nad	osobami	starszymi	lub	potrzebującymi,	

np.	w	formie	mieszkań	chronionych,	wykorzystując	wzajemnie	swoje	zasoby	i	kompetencje.	

Integracja	społeczna	powinna	również	objąć	osoby	przybywające	na	teren	MOF	Sandomierz	

spoza	 Unii	 Europejskiej.	 Partnerzy	 dążyć	 będą	 do	 rozwijania	 spójnej	 oferty	 w	 ramach	

polityki	 opiekuńczej	 dla	 osób	 defaworyzowanych,	 a	 także	 infrastruktury	 na	 rzecz	 osób	

starszych	oraz	oferty	w	ramach	polityki	senioralnej,	np.	wspierającej	aktywność	seniorów.		
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Szczególnie	 ważnym	 działaniem	 dla	 spójności	 społecznej	 i	 jakości	 życia	 mieszkańców	

będzie	 zapewnienie	 kadr	 opieki	 zdrowotnej.	 Luka	 kadrowa	w	 szczególny	 sposób	 dotyka	

kadr	medycznych.	Partnerzy	samorządowi	z	MOF	Sandomierz	dążyć	będą	do	stworzenia	

spójnego	systemu	ochrony	zdrowia	na	obszarze	MOF	Sandomierz	oraz	dalszego	rozwoju	

infrastruktury	ochrony	zdrowia.		

W	poszczególnych	gminach	MOF	Sandomierz	występują	obszary	szczególnej	koncentracji	

problemów	społecznych.	Dotyczy	to	zarówno	przestrzeni	miejskich,	w	których	koncentruje	

się	 zabudowa	 komunalna.	 Dotyczy	 to	 również	 przestrzeni	 wiejskich,	 np.	 miejscowości,		

w	 których	 funkcjonowały	 PGR-y,	miejscowości	 o	 deficytach	 powiązań	 komunikacyjnych.	

Dalszej	rewitalizacji	wymagają	 także	parki	 i	 tereny	zielone	w	obszarze	MOF	Sandomierz.	

Partnerzy	 MOF	 Sandomierz	 realizować	 będą	 działania	 rewitalizacyjne	 tych	 przestrzeni,	

skupiając	szczególną	uwagę	na	włączenie	społeczne	oraz	kompleksowość	rozwiązywania	

problemów.		

Kierunki	działań		

1.2.1.	 Stworzenie	 spójnego	 systemu	 ochrony	 zdrowia	 na	 obszarze	 MOF	 oraz	 rozwój	

infrastruktury	ochrony	zdrowia.		

1.2.2.	Budowa	ośrodków	wsparcia	i	integracji	społecznej	(np.	SnDS)		

1.2.3.	Stworzenie	spójnej	oferty	w	ramach	polityki	opiekuńczej	dla	osób	defaworyzowanych.		

1.2.4.	Rozwój	infrastruktury	na	rzecz	osób	starszych	oraz	spójnej	oferty	w	ramach	polityki	

senioralnej.		

1.2.5.	Prowadzenie	działań	rewitalizacji	na	obszarach	koncentrujących	problemy	społeczne	

oraz	inne	zjawiska	problemowe,	w	oparciu	o	Gminne	Programy	Rewitalizacji.		

Priorytet	1.3.	Rozwinięta	gospodarka	mieszkaniowa		

Na	terenie	MOF	Sandomierz	widoczne	są	dynamiczne	procesy	urbanizacyjne.	Dotyczą	one		

w	 szczególny	 sposób	 terenów	 podmiejskich.	 Należy	 oczekiwać,	 iż	 trend	 ten	 zostanie	

podtrzymany.	 Konieczne	 jest	 moderowanie	 procesów	 osadnictwa	 i	 rozwoju	 terenów	

zurbanizowanych	 na	 terenie	 MOF	 Sandomierz.	 Atrakcyjność	 osadniczą	 obszaru	 tworzą	

również	 przestrzenie	 miejskie.	 Ich	 atutem	 jest	 dobra	 dostępność	 do	 usług	 publicznych		

i	 miejsc	 pracy.	 Szczególnym	 wyzwaniem	 polityki	 mieszkaniowej	 MOF	 Sandomierz	 jest	
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tworzenie	warunków	do	życia	dla	osób	młodych.	Wraz	ze	wzrostem	cen	mieszkań	pogarsza	

się	dostępność	do	zasobów	mieszkaniowych	osób	uboższych.	Dlatego	kolejnym	wyzwaniem	

jest	rozwijanie	budownictwa	społecznego.	Jedną	z	głównym	barier	w	zakresie	dostępności	

do	 mieszkań	 dla	 osób	 młodych	 jest	 wysoka	 i	 rosnąca	 cena	 mieszkań	 w	 relacji	 do	

wynagrodzeń.	 Należy	 prognozować,	 iż	 trend	 wzrostu	 cen	 nieruchomości	 zostanie	

podtrzymany.	MOF	 Sandomierz	 tworzyć	 będzie	warunki	 do	 zatrzymania	młodych	m.	 in.	

poprzez	rozwój	oferty	mieszkaniowej	przystępnej	cenowo.		

Kierunki	działań		

1.3.1.	 Przygotowanie	 i	 promowanie	 terenów	 inwestycyjnych	 pod	 budownictwo	

mieszkaniowe	(wielorodzinne	i	jednorodzinne).		

1.3.2.	Rozwój	infrastruktury	publicznej	i	komunalnej	służącej	rozwojowi	mieszkalnictwa.		

1.3.3.	Rozwój	budownictwa	społecznego.		

1.3.4.	Wspieranie	rozwiązań	z	zakresu	dostępności	do	mieszkań	dla	osób	młodych.		

Priorytet	1.4.	Rozwinięta	oferta	czasu	wolnego	

Mieszkańcy	MOF	 Sandomierz	 oczekują,	 że	 poza	 pracą	miejsce	 zamieszkania	 zapewni	 im	

ofertę	 czasu	wolnego.	 Co	 do	 zasady	 obszar	MOF	 Sandomierz	 posiada	 dobrze	 rozwiniętą	

ofertę	kulturalną,	rozwija	się	również	oferta	sportowa	i	rekreacyjna,	co	widoczne	jest	m.	in.	

w	 inwestycjach	 samorządów	 gminnych	 w	 tym	 zakresie.	 Proces	 ten	 nie	 został	 jeszcze	

dokończony	i	partnerzy	będą	kontynuować	inwestycje	w	zakresie	kultury,	sportu	i	rekreacji.	

Atutem	 MOF	 Sandomierz	 jest	 dostęp	 do	 oferty	 czasu	 wolnego	 bazującej	 na	 walorach	

przyrodniczych	i	krajobrazowych.	Jednocześnie	widoczne	są	braki	w	infrastrukturze	czasu	

wolnego.	 Do	 kolejnych	 deficytów	 MOF	 Sandomierz	 należy	 brak	 sali	 widowiskowo-

koncertowej,	 basenu,	 brak	 obiektów	 kulturalnych	 na	 nowobudowanych	 osiedlach	 na	

terenie	 MOF	 Sandomierz	 oraz	 odpowiednio	 uzbrojonych	 i	 nowoczesnych	 przystani	 nad	

rzeką,	brak	łatwo	dostępnych	miejsc	edukacji	dla	dorosłych	na	obszarach	wiejskich.		

Należy	 również	 zwrócić	 uwagę	 na	 problemy	 w	 dostępności	 do	 oferty	 czasu	 wolnego,	

dotykające	obszarów	wiejskich,	w	 tym	konieczność	 tworzenia	miejsc	 rekreacji	dla	dzieci		

z	 wielofunkcyjnymi	 placami	 zabaw,	 rozbudowę	 sieci	 ścieżek	 rowerowych	 oraz	 rozwoju	

infrastruktury	sportowo-	rekreacyjnej	i	kulturalnej	a	także	obiektów	turystyki	wodnej.		
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Partnerzy	 MOF	 Sandomierz	 dążyć	 będą	 do	 optymalniejszego	 wykorzystania	 swoich	

wzajemnych	 atutów.	 W	 tym	 celu	 wzmocniony	 zostanie	 system	 przekazywania		

i	 informowania	 o	 wydarzenia	 kulturalnych,	 sportowych,	 czy	 z	 zakresu	 rekreacji.	

Poszczególne	 samorządy	 dążyć	 będą	 do	 unikania	 wewnętrznej	 konkurencji	 w	 zakresie	

oferty	 czasu	 wolnego,	 co	 może	 np.	 przejawiać	 się	 w	 terminach	 organizacji	 kluczowych	

imprez	kulturalnych	na	terenie	MOF.	Ważne	przy	tym	będzie	rozwijanie	kanałów	i	narzędzi	

dystrybucji	informacji.		

Warto	dodać,	iż	atutem	MOF	Sandomierz	w	przypadku	rekreacji	jest	dostępność	do	terenów	

zielonych.	Partnerzy	dążyć	będą	do	wyeksponowania,	ochrony	i	umiejętnego	wykorzystanie	

dla	celów	oferty	czasu	wolnego,	posiadanego	potencjału	przyrodniczego	oraz	dziedzictwa	

kulturowego.	

Partnerzy	 MOF	 Sandomierz	 dążyć	 będą	 do	 zwiększenia	 zainteresowania	 i	 udziału	

mieszkańców	 w	 ofercie	 czasu	 wolnego.	 W	 tym	 celu	 zakłada	 się	 prowadzenie	 edukacji	

kulturalnej,	wspierającej	dodatkowo	więzi	społeczne	i	tożsamość	mieszkańców.		

Kierunki	działań		

1.4.1.	Rozwój	infrastruktury	sportowo-rekreacyjnej	i	kulturalnej		

1.4.2.	 Stworzenie	wspólnej,	 spójnej	 oferty	 spędzania	 czasu	wolnego,	w	 szczególności	 dla	

dzieci,	młodzieży	 i	 seniorów,	wykorzystującej	 zróżnicowaną	 ofertę	 kulturalną,	 sportową		

i	rekreacyjną	oraz	atuty	przyrodnicze	i	potencjał	dziedzictwa	kulturowego.		

1.4.3.	Wyeksponowanie,	ochrona	i	umiejętne	wykorzystanie	dla	celów	oferty	czasu	wolnego,	

posiadanego	potencjału	przyrodniczego	oraz	dziedzictwa	kulturowego		

1.4.4.	 Podnoszenie	 kompetencji	 mieszkańców	MOF	 do	 uczestnictwa	w	 kulturze	 poprzez	

wspieranie	i	rozwijanie	różnych	form	edukacji	kulturowej.		

Cel	2.	Konkurencyjna,	inteligentna	i	zielona	gospodarka		

Priortet	2.1.	Zrównoważony	rozwój	gospodarczy	MOF	Sandomierz		

Partnerzy	MOF	Sandomierz	dążyć	będą	do	wspierania	rozwoju	gospodarczego	na	terenie	

MOF.	Obszar	MOF	Sandomierz	posiada	 istotne	atuty	dla	dalszego	dynamicznego	rozwoju	

gospodarczego,	 do	 których	 należy	 zaliczyć	 lokalizację,	 przebieg	 tras	 komunikacyjnych,	
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tradycje	gospodarcze,	rozwinięte	już	aktywności	gospodarcze,	w	tym	firmy,	które	odniosły	

sukces,	potencjał	edukacji	oraz	dostępność	instytucji	wsparcia	biznesu.	Nie	bez	znaczenia	

jest	także	zasób	terenów	inwestycyjnych.	Kluczowe	będzie	powiązanie	istniejących	atutów	

i	 zasobów,	 przede	 wszystkim	 tworzenie	 synergii	 pomiędzy	 biznesem,	 oświatą		

i	samorządami,	czyli	partnerskie	podejście	do	moderowania	rozwoju	gospodarczego.	Rolą	

samorządów,	 przy	 współpracy	 z	 IOB	 będzie	 moderowanie	 procesów	 rozwojowych	 oraz	

docelowo	kierowanie	interwencji	rozwoju,	np.	infrastruktury,	systemu	oświaty,	na	potrzeby	

rozwoju	gospodarczego.		

Niezwykle	ważnym	kierunkiem	działania	będzie	tworzenie	warunków	do	inwestowania	na	

terenie	 MOF	 Sandomierz.	 Poszczególni	 partnerzy	 posiadają	 różnorodny	 zasób	 terenów	

inwestycyjnych.	Dążyć	będą	do	stworzenia	wspólnej	oferty	inwestycyjnej,	w	tym	również	

do	 wzmocnienia	 narzędzi	 i	 sposobu	 obsługi	 inwestorów,	 w	 celu	 optymalnego	

wykorzystania	dostępnych	terenów	inwestycyjnych.	

Ważnym	 zagadnieniem	 dla	 podtrzymania	 konkurencyjności	 gospodarki	 na	 terenie	 MOF	

Sandomierz	będzie	wzmacnianie	i	rozwijanie	dualnego	systemu	kształcenia	zawodowego.	

Kształcenie	 na	 potrzeby	 gospodarki	 odbywać	 się	 będzie	 w	 sposób	 praktyczny,	 przy	

aktywnym	udziale	przedsiębiorców.		

Partnerzy	MOF	Sandomierz	dążyć	będą	do	zacieśnienia	współpracy	w	realizacji	działań	na	

rzecz	rozwoju	gospodarczego.		

Kierunki	działań	

2.1.1.	 Stworzenie	 przedsięwzięć,	 produktów	 i	 procesów,	 budujących	 synergię	 między	

biznesem,	oświatą	i	samorządem.		

2.1.2.	Wykorzystanie	potencjału	transgranicznego	do	rozwoju	gospodarczego.		

2.1.3.	Wspieranie	tworzenia	wspólnej	oferty	eksportowej.		

2.1.4.	 Stworzenie	 baz	 danych	 i	 narzędzi	 teleinformatycznych	 służących	 rozwojowi	

gospodarczemu.		

2.1.5.	Rozwinięcie	wspólnej	oferty	inwestycyjnej	z	uwzględnieniem	potencjałów	i	potrzeb	

partnerów	MOF.		
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2.1.6.	Rozwój	obsługi	inwestorów	zainteresowanych	lokalizacją	inwestycji	na	terenie	MOF	

Sandomierz,	w	tym	digitalizacja	i	udostępnienie	danych.		

2.1.7.	Rozwój	dualnego	modelu	kształcenia	zawodowego.		

2.1.8.	Wsparcie	powstania	agencji	rozwoju	gospodarczego	MOF.		

Priorytet	2.2.	Transformacja	gospodarki	w	kierunku	innowacyjnej	i	zielonej		

MOF	 Sandomierz	 dążyć	 będzie	 do	 rozwinięcia	 i	 wzmocnienia	 potencjału	 do	 kreowania	

innowacyjnej	 i	 zielonej	 gospodarki,	 w	 szczególności	 do	 wspierania	 potencjału	

gospodarczego	i	innowacyjnego	już	zlokalizowanego	w	przestrzeni	MOF	Sandomierz,	w	tym	

potencjału	 instytucji	 otoczenia	 biznesu.	 W	 ten	 sposób	 pobudzać	 się	 będzie	 do	 rozwoju	

inicjatywy	i	pomysły	przedsiębiorców	związanych	z	miejscem	zamieszkania,	co	ograniczać	

będzie	w	perspektywie	długoterminowej	ryzyko	przenoszenia	działalności	gospodarczych	

poza	 obszar.	 W	 tym	 kontekście	 zakłada	 się	 m.in.	 wspieranie	 lokalnych	 start-upów.	

Kluczowym	zasobem	przyszłości	dla	innowacyjnej	gospodarki	są	ludzie.	MOF	Sandomierz	

dążyć	 będzie	 do	 wspierania	 rozwoju	 zasobów	 kadrowych	 gospodarki,	 w	 szczególności		

w	zakresie	rozwoju	przemysłu.	

MOF	 Sandomierz	 posiada	 atuty	 dla	 rozwijania	 niskoemisyjnej	 i	 zielonej	 gospodarki.	

Przestrzeń	MOF	to	obszar	o	stosunkowo	niskiej	presji	na	środowisko,	z	bogatymi	zasobami	

przyrody.	Ważne	będzie	eksponowanie	 tych	atutów	 i	wspieranie	działań,	które	budować	

będą	 społeczną	 akceptację	 dla	 ekologicznych	 rozwiązań,	 również	 w	 wymiarze	

gospodarczym.	Przykładem	 takich	 rozwiązań	będzie	 rozwój	niskoemisyjnego	 transportu,	

np.	poprzez	rozwijanie	infrastruktury	szybkiego	ładowania	pojazdów	elektrycznych,	czy	też	

rozwój	zielonej	energetyki.	

Potencjał	 zielonej	 gospodarki	 dotyczy	 również	 gospodarki	 rolnej.	 Wspieranie	 rozwoju	

rolnictwa	 ekologicznego	 lub	 ekstensywnego	 jest	 spójne	 z	 założeniami	 Europejskiego	

Zielonego	 Ładu.	 Produkty	 ekologiczne	 powinny	 docelowo	 wspierać	 lokalne	 usługi,	 np.	

turystyczne,	tym	samym	tworząc	wewnętrzne	łańcuchy	powiązań	gospodarczych.	

Na	 obszarze	 MOF	 Sandomierz	 partnerzy	 dążyć	 będą	 do	 wzmocnienia	 współpracy	 przy	

poszukiwaniu	 i	 realizacji	 wspólnych	 tematów	 badawczo-rozwojowych,	 aby	 docelowo	

optymalnie	wykorzystać	potencjał	wsparcia	zewnętrznego	dla	potrzeb	rozwoju	innowacji.	
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Kierunki	działań	

2.2.1.	 Wspieranie	 rozwoju	 i	 wykorzystania	 potencjału	 naukowego	 w	 celu	 budowania	

innowacyjnej	i	zielonej	gospodarki.		

2.2.2.	Wspieranie,	promocja	i	rozwój	zielonej	energetyki	np.	OZE.		

2.2.3.	Wspieranie	i	realizacja	działań	na	rzecz	zmniejszenia	emisyjności	lokalnej	gospodarki,	

np.	infrastruktury	„szybkiego	ładowania"	pojazdów	elektrycznych.		

2.2.4.	Wspieranie	lokalnych	start-upów.		

2.2.5.	Wspieranie	rolnictwa	ekologicznego	i	tworzenie	warunków	do	sprzedaży	produktów	

regionalnych.		

2.2.6.	Wspieranie	rozwoju	przemysłu	4.0.	

2.2.7.	Wspieranie	specjalizacji	gospodarczej	MOF	w	oparciu	o	istniejące	zasoby		

2.2.8.	 Wspieranie	 budowy	 multimodalnego	 centrum	 logistycznego	 wraz	 z	 terminalem		

i	portem	na	rzece	Wiśle		

Priorytet	2.3.	Rozwinięta	oferta	turystyczna		

Na	 obszarze	 MOF	 Sandomierz	 istnieje	 potencjał	 do	 rozwijania	 gospodarki	 w	 oparciu		

o	funkcję	turystyczną.	Tworzy	je	zarówno	atrakcyjność	przyrodnicza,	parki	krajobrazowe		

i	inne	walory	przyrodnicze,	w	tym	obszary	Natura	2000,	rzeka	Wisła,	jeziora,	lasy,	potencjał	

kultury,	 w	 tym	 dziedzictwa	 kulturowego	 oraz	 historycznego,	 muzea	 i	 placówki	 kultury,	

liczne	imprez	kulturalne,	ale	też	potencjał	lokalizacyjny	i	komunikacyjny.	W	tym	przypadku	

w	 rozwoju	 turystycznym	 nie	 można	 nie	 uwzględniać	 poprawiającej	 się	 dostępności	

komunikacyjnej	 oraz	 bliskości	 bogatego	 rynku	 dla	 usług.	 Regionalną	 specjalizacją	

turystyczną	MOF	Sandomierz	może	być	turystyka	wodna.	Wynika	to	m.	in.	z	położenia	nad	

Wisłą.	Aby	wykorzystać	ten	potencjał	MOF	Sandomierz	inwestować	będzie	w	infrastrukturę	

turystyczną	oraz	tworzyć	będzie	warunki	do	rozwoju	usług	turystycznych.		

Potencjał	 rozwoju	 funkcji	 turystycznej	 związany	 jest	 również	 z	 popytem	wewnętrznym,	

który	 przejawia	 się	 m.	 in.	 aktywnością	 sportową,	 rekreacyjną	 i	 wypoczynkową.	 W	 tym	

kontekście	atuty	do	rozwoju	funkcji	turystycznej	widoczne	są	m.	in.	w	sąsiedztwie	samego	

miasta	Sandomierza.	Tworzy	to	szansę	na	rozwój	turystyki	weekendowej.	
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Partnerzy	 MOF	 Sandomierz	 dążyć	 będą	 do	 wzmocnienia	 i	 rozwoju	 infrastruktury	

turystycznej,	 która	 poprawi	 dostępność	 atrakcji	 turystycznych,	 pozwoli	 lepiej	 je	 ze	 sobą	

powiązać,	 a	 także	 wykreuje	 nowe	 produkty	 turystyczne,	 np.	 związane	 z	 turystyką	

rowerową.	Ważne	 jest	 rozwijanie	 infrastruktury	 turystycznej	w	 układach	 sieciowych,	 tj.	

pozwalających	 na	 uzyskanie	 efektów	 synergii,	 także	 z	 obszarami	 położonymi	 poza	MOF	

Sandomierz.		

Wspierając	 rozwój	 turystyki	 MOF,	 partnerzy	 będą	 dążyć	 do	 zorganizowania	 wspólnej	

promocji.	 Zakłada	 się	 pakietowanie	 wybranych	 atrakcji	 i	 produktów,	 w	 szczególnej	

łączności	z	koncepcją	promocji	Województwa	Świętokrzyksiego,	co	zwiększy	skuteczność	

przekazu	promocyjnego.	 

Kierunki	działań	

2.3.1.	Przygotowanie	i	promowanie	terenów	inwestycyjnych	pod	funkcje	turystyczne.		

2.3.2.	Wykorzystanie	potencjału	drogi	krajowej	77	

2.3.3.	Tworzenie	warunków	do	rozwoju	oferty	turystyki	wodnej.		

2.3.4.	Tworzenie,	wzmacnianie	i	promowanie	lokalnych	produktów	turystycznych.		

2.3.5.	Poprawa	dostępności	i	rozwój	infrastruktury	turystycznej.		

2.3.6.	Stworzenie	wspólnej	oferty	turystycznej.		

Cel	3.	Wysoka	jakość	środowiska	i	spójność	przestrzenna	obszaru	MOF	Sandomierz	

Priorytet	3.1.	Aktywna	adaptacja	do	zmian	klimatycznych		

Problemy	 dotyczące	 ochrony	 środowiska	 na	 obszarze	 MOF	 Sandomierz	 są	 zasadniczo	

przekrojowe	i	charakterystyczne	dla	jego	całej	przestrzeni,	część	jest	również	kształtowana	

specyfiką	wybranych	składowych	obszaru.	Do	kwestii	problemowych,	które	dotykają	całej	

przestrzeni	MOF	Sandomierz	należy	zaliczyć	kwestie	 jakości	powietrza	atmosferycznego,	

determinowaną	głównie	niską	emisją.	Problemem	przekrojowym	jest	oczywiście	kwestia	

dostosowania	 się	 do	 zmian	 klimatycznych,	 z	 tą	 różnicą,	 że	 poszczególne	 obszary	 MOF	

wymagają	specyficznego	podejścia	do	tematu	kryzysu	klimatycznego.	Szczególny	wymiar	

zmian	klimatycznych	przejawia	się	w	zagrożeniu	powodziowym	oraz	zagrożeniu	podtopień,	

wywołanych	przez	nawalne	deszcze.	Warto	dodać,	że	przez	teren	MOF	Sandomierz	płynie	

Wisła.	
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Partnerzy	 MOF	 Sandomierz	 dążyć	 będą	 do	 podniesienia	 świadomości	 ekologicznej	

mieszkańców,	 m.	 in.	 poprzez	 działania	 edukacyjne,	 wspieranie	 rozwiązań	 z	 zakresu	

wymiany	 źródeł	 ciepła,	 promocję	 odnawialnych	 źródeł	 energii,	 czy	 też	 działania	

realizowane	 przy	 współpracy	 z	 organizacjami	 i	 podmiotami	 zajmującymi	 się	 ochroną	

przyrody.		

Ważne	 w	 kontekście	 społecznego	 odbioru	 i	 budowy	 świadomości	 ekologicznej	

mieszkańców	 będą	 działania	 na	 rzecz	 rozwoju	 terenów	 zielonych.	 Działania	 te	

ukierunkowane	będą	m.	in.	na	zwiększaniu	odporności	przestrzeni	na	zjawiska	kryzysowe,	

takie	jak	susze,	upalne	dni,	czy	też	nawalne	deszcze.	

Dla	części	gmin,	w	tym	głównie	na	obszarach	wiejskich,	wciąż	nierozwiązanym	problemem	

jest	gospodarka	ściekowa.	Oznacza	to	potrzebę	inwestowania	w	rozwój	sieci	kanalizacyjnej	

lub	 rozproszone	 systemy	 oczyszczania	 ścieków.	 Problemem	 nadal	 pozostaje	 kwestia	

właściwej	gospodarki	odpadami,	także	w	kwestii	segregacji	odpadów.		

Ważnym	działaniem	dla	MOF	Sandomierz	będzie	monitorowanie	stanu	środowiska,	głównie	

wody	i	powietrza.	Monitoring	środowiska	powinien	mieć	wymiar	nie	tylko	analityczny,	ale	

jego	 wyniki	 powinny	 służyć	 działaniom	 informacyjnym,	 edukacyjnym	 oraz	

zapobiegawczym.		

Jednym	 z	 kluczowych	 zagadnień	 dla	wymiaru	 środowiskowego	 na	 obszarze	 całego	MOF	

Sandomierz	 będzie	 organizacja	 transportu	 zbiorowego.	W	 obszarze	 dążyć	 będzie	 się	 do	

wspierania	 i	 rozwijania	 niskoemisyjnego	 transportu	 zbiorowego,	 opartego	 na	

elektromobliności,	 a	 także	 rozbudowy	 sieci	 ścieżek	 rowerowych.	 Ważnym		

i	 kontynuowanym	 tematem	 będzie	 dążenie	 do	 poprawy	 efektywności	 energetycznej	

budynków,	np.	poprzez	ich	termomodernizację,	jak	też	rozwój	i	promowanie	odnawialnych	

źródeł	energii.		

Kierunki	działań	

3.1.1.	Rozwój	infrastruktury	błękitno-zielonej.		

3.1.2.	Rozwój	systemu	kanalizacji	 i	przydomowych	oczyszczalni	 ścieków,	w	szczególności		

w	mniejszych	miejscowościach	i	na	obszarach	wiejskich.		
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3.1.3.	 Racjonalna	 gospodarka	 odpadami	 wraz	 z	 budową	 infrastruktury	 wspierającej	

segregacje,	w	tym	PSZOK.		

3.1.4.	 Poprawa	 efektywności	 energetycznej	 budynków	 użyteczności	 publicznych		

i	mieszkaniowych.		

3.1.5.	 Wspieranie	 rozwoju	 OZE,	 w	 tym	 współpracy	 producentów	 energii	 i	 tworzenia	

klastrów	energii.		

3.1.6.	Tworzenie	i	utrzymanie	terenów	zielonych	na	obszarach	miejskich	oraz	poddanych	

presji	urbanizacyjnej.		

3.1.7.	Rozwój	systemów	zagospodarowania	wód	opadowych	i	roztopowych.		

3.1.8.	Podnoszenie	świadomości	ekologicznej	mieszkańców.		

3.1.9.	 Prowadzenie	 monitoringu	 stanu	 środowiska	 oraz	 działań	 informacyjnych	 w	 tym	

zakresie.		

3.1.10.	Niwelowania	miejskich	wysp	ciepła.		

Priorytet	3.2.	Ochrona	i	zrównoważone	wykorzystanie	walorów	przyrodniczych		

Ochrona	 i	 zrównoważone	 wykorzystanie	 walorów	 przyrodniczych	 na	 obszarze	 MOF	

Sandomierz	 jest	 konieczna	 dla	 zachowania	 atutów	 i	 walorów	 przyrody.	 Partnerzy	 MOF	

Sandomierz	dążyć	będą	do	eksponowania	przyrody	i	budowania	społecznej	wrażliwości	na	

rzecz	przyrody.	W	tym	celu	rozwijać	będą	infrastrukturę	turystyczno-rekreacyjną	przyjazną	

środowisku.	 Dążyć	 będą	 do	 ograniczania	 zabudowy	 na	 obszarach	wrażliwych	 i	 cennych	

przyrodniczo,	 tak	 aby	 zachować	 bioróżnorodność	 i	 zróżnicowanie	 siedlisk.	 Wraz		

z	 partnerami	 społecznymi	 oraz	 instytucjami	 publicznymi	 realizować	 będą	 działania		

z	zakresu	czynnej	i	biernej	ochrony	przyrody,	w	tym	działania	popularyzujące	przyrodę.	

Warto	 dodać,	 iż	 przy	 realizacji	 działań	 na	 rzecz	 przyrody	 mogą	 liczyć	 na	 współpracę		

z	 organizacjami	 pozarządowymi	 oraz	 instytucjami	 publicznymi,	 realizującymi	 zadania	

czynnej	 i	 biernej	 ochrony	 przyrody.	 Partnerzy	 ci	 mogą	 wnosić	 potencjał	 wiedzy,	

zaangażowania	oraz	doświadczenia	w	realizacji	działań	edukacyjnych	i	w	zakresie	ochrony	

przyrody,	 w	 tym	 np.	 dotyczące	 rozwoju	 turystyki	 przyrodniczej,	 rozwoju	 infrastruktury	

turystycznej,	kształtowania	zasad	polityki	przestrzennej.	
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Ważną	 kwestią	 dla	 zachowania	 przyrody	 na	 obszarze	 MOF	 Sandomierz	 jest	 ciągłość		

i	 spójności	 obszarów	 chronionych.	 Szczególnie	 ważne	 jest	 to	 na	 styku	 obszarów	

chronionych	 oraz	 w	 odniesieniu	 do	 miejsc,	 które	 mogą	 być	 poddane	 znacznej	 presji	

urbanizacyjnej.	W	 tym	 celu	 partnerzy	 samorządowi	wspólnie	 z	 partnerami	 społecznymi		

i	 instytucjami	zamierzają	opracować	strategię	ochrony	 środowiska	i	polityki	ekologicznej	

MOF	Sandomierz.		

Kierunki	działań	

3.2.1.	Rozwój	infrastruktury	turystyczno-rekreacyjnej	przyjaznej	środowisku.		

3.2.2.	Ograniczenie	zabudowy	na	terenach	wrażliwych	i	cennych	przyrodniczo	(np.	Natura	

2000).		

3.2.3.	Wspieranie	ochrony	i	zachowania	zasobów	przyrodniczych	MOF.		

3.2.4.	Stworzenie	strategii	dotyczącej	ochrony	środowiska	i	polityki	ekologicznej	na	terenie	

MOF.	

3.2.5.	 Popularyzacja	 wiedzy	 nt.	 walorów	 przyrodniczych	 MOF	 wśród	 mieszkańców		

i	turystów.		

Priorytet	3.3.	Skoordynowane	planowanie	przestrzenne		

Z	 uwagi	 na	 oczekiwaną	 znaczną	 dynamikę	 procesów	 rozwojowych	 na	 obszarze	 MOF	

Sandomierz	 oraz	 potrzebę	 zrównoważonego	 rozwoju	 tej	 przestrzeni,	 konieczna	 jest	

koordynacja	procesów	rozwoju	przestrzennego.	Są	one	widoczne	w	szczególny	sposób	na	

granicach	 administracyjnych	 poszczególnych	 gmin,	 przykładem	 mogą	 być	 zjawiska	

urbanizacyjne	 zachodzące	 pod	 Sandomierzem,	 kwestie	 utrzymania	 spójności	 ochrony	

zasobów	 przyrodniczych,	 czy	 na	 przykład	 kwestia	 spójności	 układów	 komunikacyjnych,		

w	tym	np.	dróg	 i	 ścieżek	rowerowych.	Nie	bez	znaczenia	dla	planowania	przestrzennego	

będą	 działania	 na	 rzecz	 rozwoju	 aktywności	 gospodarczej.	 Partnerzy	 samorządowi	MOF	

Sandomierz	są	świadomi	deficytów	w	zakresie	koordynowania	planowania	przestrzennego.	

Konieczne	 będzie	 podjęcie	 wysiłków	 na	 rzecz	 większej	 współpracy	 planistów	

przestrzennych	z	poszczególnych	gmin,	być	może	tworzenie	wspólnych	narzędzi	i	zasobów	

otwartych	danych	przestrzennych,	które	ułatwią	koordynację.	Ważnym	zagadnieniem	dla	

planowania	 przestrzennego	 będzie	 włączenie	 w	 procesy	 planistyczne	 mieszkańców		

i	 kształtowanie	 ich	 świadomości	 w	 zakresie	 zrównoważonego	 rozwoju.	 Partnerzy	 MOF	
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Sandomierz	 dążyć	 będą	 do	 systematycznego	 powiększania	 powierzchni	 objętej	 planami	

zagospodarowania	przestrzennego.	

Kierunki	działań	

3.3.1.	Podejmowanie	działań	na	rzecz	podnoszenia	spójności	planowania	przestrzennego	

(kształtowanie	wspólnej	polityki	przestrzennej	uwzględniającej	uwarunkowania	społeczne,	

gospodarcze	i	środowiskowe).		

3.3.2.	Zwiększenie	powierzchni	obszarów	objętych	planowaniem	przestrzennym		

3.3.3.	 Zwiększanie	 aktywnego	 udziału	 mieszkańców	 w	 procesie	 planowania	

przestrzennego.		

Cel	4.	Wysoka	dostępność	komunikacyjna	MOF	Sandomierz		

Priorytet	4.1.	Zwiększona	wewnętrzna	spójność	i	dostępność	komunikacyjna		

Kwestie	dostępności	komunikacyjnej	 są	kluczowe	dla	zrównoważonego	rozwoju	obszaru	

MOF	 Sandomierz.	 Są	 one	 przekrojowe	 dla	 celów	 społecznych,	 gospodarczych		

i	 środowiskowych.	 System	 komunikacji	 publicznej	 będzie	 swoistym	 krwioobiegiem	 dla	

spójności	 społecznej	 oraz	 utrzymania	 konkurencyjności	 gospodarki	 i	 rynku	 pracy.	

Przestrzeń	 MOF	 Sandomierz	 nasycona	 jest	 nierównomiernie	 usługami	 publicznymi.	 Im	

dalsza	odległość	od	Sandomierza,	w	tym	dostępność	do	usług	maleje.	Dostępność	do	usług	

publicznych	należy	postrzegać	również	w	wymiarach	 lokalnych.	Warto	również	dodać,	 iż	

obszar	 MOF	 Sandomierz	 doświadcza	 zjawiska	 starzenia	 się	 społeczeństwa.	 Mobilność	

starszych	osób	jeszcze	w	większym	stopniu	zależeć	będzie	od	dostępności	do	komunikacji	

publicznej.	Podobny	problem	dotyka	również	młodzieży	szkolnej,	dojeżdżającej	do	szkół.	

Kluczowe	inwestycje	i	rozwiązania	poprawiające	wewnętrzną	dostępność	komunikacyjną	

opierać	się	będą	na	istniejącym	układzie	drogowym,	które	wzmocniony	zostanie	przez	kilka	

kluczowych	rozwiązań.		

Dla	mieszkańców	 i	 pracodawców	 z	 MOF	 Sandomierz	 ważny	 będzie	 rozwój	 komunikacji	

publicznej,	 który	 powinien	 uwzględniać	 kwestie	 środowiskowe	 –	 niskoemisyjność.	

Powinien	być	on	ukierunkowany	na	poprawę	dostępności	do	Sandomierza,	jak	też	miejsc	

ważnych	ze	względu	na	dojazdy	do	pracy.	Powinien	opierać	się	na	zintegrowanej	ofercie,	

wykorzystującej	mocniej	połączenia	kolejowe.	Partnerzy	MOF	Sandomierz	dążyć	będą	do	
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integracji	 różnych	 środków	 komunikacji,	 w	 której	 wiodącą	 rolę	 odgrywać	 będzie	

komunikacja	 publiczna.	 Coraz	 istotniejszą	 rolę	 w	 komunikacji	 odgrywać	 będzie	 rower.	

Partnerzy	dążyć	będą	do	rozwijania	spójnej	i	wygodnej	dla	mieszkańców,	funkcjonalnej	sieci	

dróg	 i	 ścieżek	 rowerowych.	 Sieć	 rowerowa	 rozwijać	 się	 będziew	odniesieniu	do	potrzeb	

codziennego	 przemieszczania	 się	 mieszkańców,	 integrując	 się	 m.in	 z	 komunikacją	

publiczną.	 Infrastruktura	 rowerowa	 rozwijana	 będzie	 również	 z	 myślą	 o	 funkcji	

rekreacyjnej	i	turystycznej.		

Kierunki	działań	

4.1.1.	Poszerzenie	oferty	i	usprawnienie	obecnej	komunikacji	zbiorowej		

4.1.2.	Budowa,	 rozwój	 i	 integracja	 sieci	dróg	 rowerowych	oraz	połączeń	pieszych	 (m.	 in.	

chodników	i	ścieżek	pieszych).		

4.1.3.	 Poprawa	 jakości	 dróg	 lokalnych,	w	 tym	 poprawa	 stanu	 i	 komfortu	 podróżowania,	

poprzez	 zapewnienie	 odpowiedniego	 bezpieczeństwa	 dla	wszystkich	 uczestników	 ruchu	

drogowego,	w	tym	dla	osób	ze	szczególnymi	potrzebami.	

4.1.4.	 Poprawa	 rozwiązań	 z	 zakresu	 komunikacji	 publicznej,	 z	 uwzględnieniem	 potrzeb	

poszczególnych	gmin	wchodzących	w	skład	MOF.	

4.1.5.	Budowa	i	rozwój	komunikacji	zbiorowej	niskoemisyjnej.		

4.1.6.	Zwiększenie	dostępności	komunikacyjnej	Sandomierza	jako	rdzenia	MOF.		

4.1.7.	 Wykorzystanie	 potencjału	 dwóch	 osi	 drogowych	 (Wschód	 –	 Zachód,	 Północ	 –	

Południe)	do	zwiększenia	dostępności	komunikacyjnej	wewnątrz	MOF.		

4.1.8.	 Realizacja	 inwestycji	 w	 pasie	 drogowym,	 które	 przyczyniają	 się	 do	 poprawy	

bezpieczeństwa	(np.	oświetlenie	ulic,	przystanki	autobusowe).		

4.1.9.	Opracowanie	Planu	Zrównoważonej	Mobilności	Miejskiej	dla	MOF	Sandomierz.		

Priorytet	4.2.	Zwiększona	zewnętrzna	dostępność	komunikacyjna		

Partnerzy	MOF	Sandomierz	uczestniczyć	będą	aktywnie	z	pracach	nad	rozwojem	systemów		

i	połączeń	komunikacyjnych	w	ujęciu	regionalnym	i	krajowym,	które	stworzą	przestrzeń	

MOF	komunikacyjnie,	pozwolą	powiązać	ją	efektywniej	z	przestrzenią	kraju	oraz	w	układzie	
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międzynarodowym.	 Ważne	 dla	 MOF	 Sandomierz	 będzie	 zintegrowanie	 połączeń	

komunikacji	publicznej	z	komunikacją	lotniczą.		

Kierunki	działań	

4.2.1.	Zwiększenie	dostępności	kolejowej,	drogowej,	wodnej	oraz	lotniczej	obszaru	MOF	na	

poziomie	 krajowym	 oraz	 transgranicznym,	 w	 tym	 wykorzystanie	 potencjału	

intermodalności	 rozwiązań	 komunikacyjnych,	 m.	 in.	 potencjału	 rzek	 w	 funkcji	

komunikacyjnej	i	transportowej.		

Cel	5.	Efektywna	współpraca	i	zarządzanie	na	rzecz	zrównoważonego	rozwoju	MOF			

Priorytet	5.1.	Zinstytucjonalizowana	współpraca	w	ramach	MOF	Sandomierz		

Współpraca	 w	 ramach	 MOF	 Sandomierz	 jest	 przekrojowym	 celem,	 bez	 którego	 trudno	

myśleć	o	skutecznej	realizacji	założeń	wspólnej	strategii	rozwoju	MOF	Sandomierz	dążyć	

będzie	 do	wzmocnienia	 i	 rozwinięcia	 potencjału	 instytucjonalnego.	Warto	 podkreślić,	 iż	

część	partnerów	MOF	Sandomierz	posiada	 już	doświadczenie	we	wzajemnej	współpracy.	

Poszerzenie	MOF	wymaga	zbudowania	na	nowo	zasad	współpracy.	

Na	obszarze	MOF	Sandomierz	znalazły	się	również	obszary	charakteryzujące	się	znaczną	

skalą	 depopulacji,	 która	 dotyka	 również	 obszarów	wiejskich.	Oznacza	 to,	 że	 pespektywa	

celów	rozwojowych	i	priorytetów	znacznie	się	poszerzyła.	Zmieniła	się	również	dynamika		

i	skala	wybranych	problemów.	Wymaga	to	stworzenia	odpowiednich	struktur	zarządzania	

i	 wsparcia	 koordynacji	 wybranych	 działań	 rozwojowych,	 np.	 poprzez	 pracę	 tematyczną		

w	 grupach	 roboczych.	 Do	 szczególnych	wymiarów	współpracy	 należy	 zaliczyć	 edukację,	

kulturę,	 sport	 i	 rekreację,	 turystykę	 oraz	 transport	 publiczny.	 Ważną	 kwestią	 będzie	

tematyka	 planowania	 przestrzennego	 oraz	 wspólnego	 moderowania	 rozwoju	

gospodarczego.	Wartością	dodaną	partnerstwa	mogą	być	projekty	realizowane	ze	środków	

ponadlokalnych,	krajowych	i	międzynarodowych,	które	premiują	kompleksowe	podejście.	

Partnerzy	 mogą	 również	 wspólnie	 uczyć	 się	 od	 siebie,	 wzmacniać	 i	 uzupełniać	 swoje	

kompetencje.	

Kierunki	działań	

5.1.1.	Powołanie	zespołu	ds.	zarządzania	MOF	odpowiedzialnego	za	realizację	strategii.		

5.1.2.	Powołanie	tematycznych	grup	roboczych.		
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Priorytet	5.2.	Zintegrowana	obsługa	mieszkańców	i	klientów	MOF	Sandomierz	w	ramach	

e-usług	oraz	rozwój	narzędzi	SMART		

Poprawa	 jakości	 usług	 publicznych	 przez	 partnerów	 MOF	 Sandomierz	 wymaga	

integrowania	 działań	 i	 narzędzi,	 w	 szczególności	 wykorzystujących	 nowoczesne	 środki	

komunikacji.	Ułatwi	to	odbiorcom	końcowym,	czyli	mieszkańcom,	ale	też	przedsiębiorcom,	

pozyskiwanie	 niezbędnych	 informacji	 oraz	 usług,	 które	 funkcjonować	 będą	 w	 sposób	

jednolity	w	przestrzeni	MOF	Sandomierz.	Partnerzy	samorządowi	dążyć	będą	do	dalszego	

rozwijania	 e-usług.	 Konieczne	 jest	 również	 dążenie	 do	 poprawy	 dostępności	 do	 szeroko	

pasmowego	internetu	na	obszarze	całego	MOF	Sandomierz,	jak	też	prowadzenie	działań	na	

rzecz	 przeciwdziałania	 wykluczeniu	 cyfrowemu,	 np.	 seniorów.	 Poszczególni	 partnerzy	

samorządowi	 dążyć	 będą	 do	 rozwijania	 w	 ramach	 swoich	 kompetencji	 rozwiązań	

inteligentnych,	 tzw.	 idei	 SMART	 CITY	 oraz	 SMART	 VILLAGE.	 Wymiar	 SMART	 dotyczy	

faktycznie	bardzo	szerokich	zagadnień.	Kluczowym	punktem	odniesienia	jest	mieszkaniec	

lub	odbiorca	działań,	realizowanych	przez	samorządy.	Oznacza	to,	że	rozwijanie	idei	SMART	

wymaga	 nie	 tylko	 zastosowania	 nowoczesnych	 technologii,	 ale	 również	 rozwijania	

partycypacyjnego	 modelu	 funkcjonowania	 samorządu	 lokalnego.	 Przykładem	 mogą	 być	

działania	 typu	 Urban	 Lab,	 w	 których	 wspólnie	 z	 mieszkańcami,	 organizacjami	

pozarządowymi	 tworzy	 się	 i	 testuje	 wybrane	 rozwiązania,	 służące	 podnoszeniu	 jakości	

życia,	zwiększające	dostęp	do	usług	np.	kultury,	pomocy	społecznej,	komunikacji	publicznej,	

czy	 też	 administracji.	 Przykładem	 rozwiązań	 SMART	 może	 być	 model	 konsultacji		

i	 partycypacji	 społecznej,	 polityka	 informacyjna,	 oparte	 na	 możliwości	 korzystania		

z	 otwartych	 danych,	 ale	 też	 rozwiązania	 sprzyjające	 oszczędności	 energii,	 ochronie	

środowiska,	poprawiające	dostęp	do	komunikacji	publicznej.		

Kierunki	działań		

5.2.1.	 Rozbudowa	 i	 integrowanie	 platform	 informatycznych	 dla	 wzmocnienia	 systemów	

współpracy	i	zarządzania	MOF	Sandomierz.		

5.2.2.	Rozwój	e-usług.		

5.3.3.	Wspieranie	rozbudowy	sieci	internetowej,	w	tym	dążenie	do	zwiększania	dostępu	do	

internetu	dużych	prędkości		

5.3.4.	Przeciwdziałanie	wykluczeniu	cyfrowemu.		
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5.3.5.	Tworzenie	i	wdrażanie	kompleksowych	inteligentnych	rozwiązań	i	systemów	

zarządzania	miastem,	gminą,	powiatem,	w	tym	rozwiązań	SMART.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Strategia	Miejskiego	Obszaru	Funkcjonalnego	Sandomierz	

 34 

3. MODEL	 STRUKTURY	 FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ	 MOF	
SANDOMIERZ		

W	dniu	13	listopada	2020	r.	wszedł	w	życie	nowy	pakiet	przepisów	dotyczących	polityki	

rozwoju	–	Ustawa	z	dnia	15	lipca	2020	r.	o	zmianie	ustawy	o	zasadach	prowadzenia	polityki	

rozwoju	oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.	U.	z	2020	r.	poz.	1378),	której	celem	jest	realizacja	

postanowień	Strategii	na	Rzecz	Odpowiedzialnego	Rozwoju	do	roku	2020	(z	perspektywą	do	

2030)	 w	 zakresie	 konsolidacji	 systemu	 zarządzania	 rozwojem	 Polski	 i	 etapowego	

wprowadzania	 systemu	 zintegrowanych	 strategii.	 Poza	 integracją	 strategii	 rozwoju	 na	

różnych	 poziomach	 administracji,	 celem	 nowelizacji	 przepisów	 była	 także	 integracja		

w	dokumentach	strategicznych	wymiaru	społecznego	i	gospodarczego	z	przestrzennym.		

Ustawodawca	 jasno	 określił	 elementy	 strategii	 rozwoju	 gminy	 i	 strategii	 rozwoju	

ponadlokalnego.	 Są	 wśród	 nich	 takie,	 które	 nie	 występowały	 w	 dotychczasowych	

strategiach:		

1. Model	struktury	funkcjonalno-przestrzennej,		

2. Ustalenia	 i	 rekomendacje	 w	 zakresie	 kształtowania	 i	 prowadzenia	 polityki	

przestrzennej	w	gminie,		

3. Obszary	strategicznej	interwencji	określone	w	strategii	rozwoju	województwa	wraz		

z	zakresem	planowanych	działań,		

4. Obszary	 strategicznej	 interwencji	 kluczowe	 dla	 gminy/obszaru,	 jeżeli	 takie	

zidentyfikowano,	wraz	z	zakresem	planowanych	działań.		

Przestrzeń	stanowi	kluczowy	zasób,	dlatego	ujęcie	przestrzenne	interwencji	planowanych		

w	 sferze	 gospodarczej	 i/lub	 społecznej	 ma	 priorytetowe	 znaczenie	 dla	 rozwoju.		

W	przestrzeni	przebiegają	lub	na	nią	oddziałują	wszystkie	procesy	społeczne,	gospodarcze,	

przyrodnicze.		

Z	 jednej	 strony	stanowi	więc	uwarunkowanie	 rozwoju,	 z	drugiej	 jednak	podlega	 licznym	

zmianom,	 które	 wynikają	 z	 prowadzonych	 działań.	 Nasze	 oddziaływanie	 na	 przestrzeń,	

kształtowanie	 jej	 w	 sposób	 planowy	 lub	 mimowolny,	 wpływa	 na	 warunki	 życia		

i	gospodarowania	i	warunkuje	życie	przyszłych	pokoleń.	Człowiek,	niezależnie	od	miejsca	

zamieszkania,	 właśnie	 na	 danym	 terytorium	 doświadcza	 występujących	 tam	 procesów.	

Konsekwencją	 niewłaściwie	 zaprogramowanych	 i	 realizowanych	 działań	 rozwojowych	

mogą	być	różnego	rodzaju	konflikty	przestrzenne,	których	wyeliminowanie	może	okazać	się	

trudniejsze	w	momencie,	kiedy	już	zaistnieją.	Dlatego	tak	istotne	jest	zwrócenie	uwagi	na	
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aspekty	 przestrzenne	 przy	 przygotowywaniu	 zarówno	 dokumentów	 strategicznych,	 jak		

i	 wdrożeniowych.	 Przestrzeń	 powinna	 być	 traktowana	 nie	 tylko	 jako	 oczywiste	

uwarunkowanie	 dla	 rozwoju	 sfery	 społecznej	 i	 gospodarczej,	 ale	 jako	 kluczowa	wartość	

publiczna.	 Jest	 ona	 podstawą	 do	 formułowania	 celów	 rozwojowych	 z	 uwzględnieniem	

interesu	publicznego,	w	tym	ładu	przestrzennego.		

Niniejsza	 Strategia	 zapewnia	 koordynację	 przestrzenną	 wszelkich	 planowanych	 działań		

w	zgodzie	ze	zrównoważonym	rozwojem	i	ładem	przestrzennym.		

3.1.	 Założenia	 struktury	 funkcjonalno-przestrzennej	 poszczególnych	 gmin		

w	kontekście	ustaleń	Strategii	rozwoju	MOF	SANDOMIERZ		

Teren	MOF	Sandomierz	posiada	potencjał	do	wzrostu	aktywności	społecznej	i	gospodarczej	

oraz	rozwoju	funkcji	turystycznej.	Obszar	ten	wyróżnia	się	dużą	atrakcyjnością	turystyczną	

zarówno	 pod	 względem	 występujących	 na	 tym	 obszarze	 walorów	 przyrodniczych,	 jak		

i	kulturowych.	Dzięki	istniejącemu	potencjałowi	turystyka	głównie	w	Gminie	Sandomierz	

stanowi	istotną	gałąź	gospodarki.	Realizowane	projekty	wywoływać	będą	efekt	synergii	–	

będą	 niosły	 za	 sobą	większe	 korzyści	 i	 przynosiły	 lepsze	 rezultaty,	 aniżeli	 gdyby	 każdy		

z	samorządów	prowadził	działania	we	własnym	zakresie	i	gdyby	nie	powstał	drogowskaz	

spójnego	i	wspólnego	działania	jakim	jest	niniejsza	Strategia.		

Aspiracją	 rozwojową	 MOF	 Sandomierz	 jest	 zapewnienie	 wysokiej	 jakości	 życia	 swoim	

mieszkańcom	i	stanie	się	miejscem,	w	którym	ludzie	chcą	mieszkać	i	być	aktywni	zarówno		

w	sferze	społecznej,	jak	i	gospodarczej.	Realizacja	tej	aspiracji	jest	możliwa	przy	zachowaniu	

ładu	 przestrzennego,	 m.in.:	 poszanowania	 dla	 ochrony	 środowiska	 przyrodniczego	 oraz	

krajobrazu	 (rezerwa	 terenów	 zielonych/niezabudowanych),	 ale	 także	 wyznaczaniu	

terenów	 inwestycyjnych,	 gdzie	 możliwy	 jest	 rozwój	 funkcji	 gospodarczych,	 w	 tym	

usługowych	(wspierających	funkcję	mieszkaniową).		

Polityka	przestrzenna	oparta	na	zasadzie	zrównoważonego	rozwoju	MOF	Sandomierz	przez	

właściwe	 przeznaczenie	 i	 użytkowanie	 terenu	 dla	 prawidłowego,	 efektywnego	

funkcjonowania	 systemu	 społeczno-gospodarczego	 obszaru,	 jest	 jednym	 z	 kluczowych	

wyzwań	 strategicznych	 jakie	 stoją	 przed	 MOF	 Sandomierz	 w	 najbliższych	 latach.	

Interwencja	 polityki	 przestrzennej	 ukierunkowana	 będzie	 na	 zwiększenie	 integracji	

przestrzennej,	społecznej	i	gospodarczej,	zwiększanie	atrakcyjności	inwestycyjnej,	rozwój	

rynku	pracy,	poprzez	wspomaganie	przedsiębiorczości	oraz	rozwój	funkcji	gospodarczych	
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o	 ponadlokalnym	 obszarze	 oddziaływania.	 Ważnym	 aspektem	 tworzenia	 miejsca	

atrakcyjnego	do	zamieszkania	będzie	rozwijanie	oferty	wysokiej	jakości	usług	publicznych	

świadczonych	 na	 obszarze,	 w	 tym	 szczególnie	 w	 miejscowościach	 stanowiących	 centra		

i	 ośrodki	wzrostu	 dla	 całego	 obszaru	 strategicznej	 interwencji.	 Jednym	 z	 najsilniejszych	

atrybutów	jakości	życia	jest	dostępność	do	szeroko	rozumianej	infrastruktury	komunalnej,	

w	tym	technicznej,	dlatego	też	zadania	i	projekty	strategiczne	są	w	niniejszej	Strategii	mocno	

akcentowane.	Najważniejszym	elementem	rozwoju	tego	obszaru	jest	funkcja,	gospodarcza	

oraz	 rolnicza.	 Tworzenie	 wysokiej	 jakości	 przestrzeni	 publicznych	 jest	 kluczowym	

elementem	struktur	urbanistycznych	miast,	wpływającym	na	ich	atrakcyjność	nie	tylko	dla	

mieszkańców,	 ale	 także	 dla	 gości,	 dlatego	 też	 ważne	 jest,	 aby	 takie	 przestrzenie	

kształtowane	były	na	obszarze	MOF	Sandomierz.		

Należy	 pamiętać,	 że	 do	 instrumentów	 wdrażania	 polityki	 przestrzennej	 należy	 studium	

uwarunkowań	 i	 kierunków	 zagospodarowania	 przestrzennego	 (SUiKZP),	 które	 jest	

dokumentem	 określającym	 politykę	 przestrzenną	 i	 kierunki	 zagospodarowania	

przestrzennego	 gminy	 uwzględniające	 uwarunkowania	 (czyli	 czynniki	 i	 ograniczenia)	

rozwoju	przestrzennego.	Obecnie	jednak	planuje	się	gruntowną	reformę	obowiązującego	od	

prawie	19	 lat	 systemu	planowania	przestrzennego.	 Jednym	z	najważniejszych	rozwiązań	

reformy	 systemu	 planowania	 i	 zagospodarowania	 przestrzennego	 będzie	 uchylenie	

przepisów	 upoważniających	 do	 wydawania	 studium	 uwarunkowań	 i	 kierunków	

zagospodarowania	przestrzennego	gminy	–	rolę	studium	w	zakresie	określenia	ram	polityki	

przestrzennej	ma	spełniać	strategia	rozwoju	gminy.	Ogólny	kierunek	polityki	przestrzennej	

przyjęty	w	 strategii	 będzie	 podlegał	 doprecyzowaniu	 i	 przełożeniu	 na	 konkretne	 normy	

dotyczące	 zagospodarowania	 przestrzennego	 w	 planie	 ogólnym	 (schemat	

zagospodarowania	 przestrzeni),	 a	 następnie	 w	 ramach	 rozstrzygnięć	 podejmowanych		

w	planach	miejscowych	i	decyzjach	o	warunkach	zabudowy.		

Model	 struktury	 funkcjonalno-przestrzennej	 przedstawia	 długookresową	 strategiczną	

wizję	 rozwoju	 obszaru.	 Wynika	 on	 z	 wewnętrznych	 i	 zewnętrznych	 uwarunkowań,	

zdiagnozowanych	 potrzeb	 i	 potencjału	 obszaru	 z	 uwzględnieniem	 jej	 specyfiki		

i	 zróżnicowania.	 Struktura	 funkcjonalno-przestrzenna	 gminy	 została	 przedstawiona	 za	

pomocą	map	uwarunkowań	oraz	modelu	struktury	funkcjonalno-przestrzennej.		

Miejski	 obszar	 funkcjonalny	 Sandomierz	 położony	 jest	w	 południowo-wschodniej	 części	

Polski,	w	województwie	świętokrzyskim	i	zajmuje	powierzchnię	prawie	341	km2.		
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W	skład	MOF	Sandomierz	wchodzi	5	gmin:		

• jedna	gmina	miejska:	Sandomierz	

• cztery	gminy	wiejskie:	Obrazów,	Samborzec,	Dwikozy,	Wilczyce.	

Ryc.	1.	Obszar	Miejskiego	Obszaru	Funkcjonalnego	Sandomierz		

 

Źródło:	Opracowanie	własne	

Atutami	MOF	 Sandomierz	 jest	 korzystne	 położenie	 geograficzne	 względem	 układu	 dróg	

krajowych,	w	tym	przebieg	drogi	krajowej	nr	77	Lipnik	–	Sandomierz	–	Jarosław	(długość:	

21,077	km)	i	79	(Warszawa	–	Sandomierz	–	Kraków	(długość:	32,337	km),	oraz	położonie	

w	korytarzu	głównym	Wisły.	Strukturę	dróg	wojewódzkich	tworzą	natomiast	następujące	

drogi:	droga	Nr	723	Sandomierz	–	Tarnobrzeg,	droga	Nr	777	Sandomierz	–	Annopol.	

Ryc.	2.	Układ	komunikacyjny	obejmujący	obszar	MOF	Sandomierz	
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Źródło:	Opracowanie	własne	

Przez	teren	MOF	przebiega	linia	kolejowa	nr	25	łącząca	Łódź́	Fabryczną	z	Dębicą	oraz	linia	

kolejowa	nr	78	Sandomierz	–	Grębów.	Sandomierz	to	dosyć	duża	stacja	węzłowa,	znajdująca	

się	 ok.	 3	 km	 od	 centrum	 miasta.	 Stacja	 pełni	 również̇	 funkcje	 towarowe,	 ponieważ̇	

rozpoczyna	się	tu	bocznica	do	Huty	Szkła	Pilkington	Polska.		

Biorąc	 pod	 uwagę	 warunki	 przyrodniczo-krajobrazowe,	 w	 granicach	 MOF	 Sandomierz	

można	wyróżnić	strefy	o	odmiennym	ukształtowaniu. Jedną	z	nich	jest	wysoczyzna	brzeżna	

Wyżyny	 Sandomierskiej	 o	 urozmaiconej	 rzeźbie.	 Charakterystyczne	 dla	 niej	 są	 liczne	

wąwozy	 lessowe	 oraz	 czarnoziemy.	 Drugi	 typ	 krajobrazu	 to	 dolina	 Wisły	 wypełniona	

osadami	rzecznymi	i	wytworzonymi	z	nich	glebami	madowymi,	sprzyjającymi	siedliskom	

lasów	łęgowych.	W	gminie	Dwikozy	charakterystyczne	są	zbocza	dolin,	które	są	niewysokie,	

osiągając	pułap	do	20	m,	natomiast	charakteryzuje	je	strome	nachylenie,	gdzie	nachylenia	

spadków	dochodzą	do	30%,	będąc	przyczyną	silnych	procesów	erozyjnych.	Gminę	przecina	

wschodnia	granica	Wyżyny	Sandomierskiej,	którą	tworzy	erozyjna	krawędź	doliny	Wisły.	

Cała	powierzchnia	Wyżyny	Sandomierskiej	zajmuje	powierzchnię	ok.	1140	km2	i	obniża	się	

od	niespełna	300	do	180	m	n.p.m.	Przez	gminę	Dwikozy	przebiega	jej	wschodnia	granica,	

którą	tworzy	erozyjna	krawędź	doliny	Wisły.	Na	południu	gminy	odsłaniają	się	kambryjskie	

łupki	ilaste	z	wkładkami	kwarcytów	(rez.	Góry	Pieprzowe).	Urodzajne	gleby	wytworzone	na	

podłożu	 lessowym	 sprawiają,	 że	 jest	 to	 region	 rolniczy,	 prawie	 w	 całości	 pozbawiony	

kompleksów	leśnych.	 
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Z	kolei	charakterystyczne	dla	gminy	Samborzec	jest	położenie	w	obszarze,	który	odznacza	

się	 intensywnym	 rozwojem	 rolnictwa,	 a	 w	 szczególności	 sadownictwa	 i	 warzywnictwa.	

Korzystny	 klimat	 oraz	 dobra	 jakość	 gleb	 sprzyjają	 rozwojowi	 produkcji	 rolniczej.	 Ze	

względu	na	warunki	mikroklimatyczne	w	rejonie	skumulowana	jest	produkcja	sadownicza	

(w	 dominującej	 mierze	 uprawa	 jabłoni,	 śliw,	 wiśni,	 moreli,	 brzoskwiń,	 nektaryn)	 oraz	

produkcja	warzywnicza.			

Na	terenie	MOF	Sandomierz	znajduje	się	jeden	rezerwat	przyrody	–	Góry	Pieprzowe	o	pow.	

18,01ha	oraz	31	pomników	przyrody.	

W	ramach	Europejskiej	Sieci	Ekologicznej	Natura	2000	w	Dyrektywie	Siedliskowej	i	Ptasiej	

na	podstawie	ustawy	o	ochronie	przyrody	z	dnia	16	kwietnia	2004	r.	/Dz.	U.	Nr	92	poz.880/	

Rozporządzeniem	Ministra	 Środowiska	 z	21	 lipca	2004	 r.	 zostały	wytypowane	 specjalne	

obszary	 ochrony	 ptaków	 /	 OSO	 /	 i	 specjalne	 obszary	 ochrony	 siedlisk	 /	 SOO/	 w	 skład	

których,	na	terenie	MOF	Sandomierz	znajduje	się	„Tarnobrzeska	Dolina	Wisły”	-	w	obrębie	

gmin:	Dwikozy,	Koprzywnica,	Łoniów,	Sandomierz.	

Ryc.	3.	Formy	ochrony	przyrody	na	terenie	MOF	Sandomierz	

	

Źródło:	Opracowanie	własne	

Na	 terenie	MOF	Sandomierz	występują	obszary	 szczególnego	zagrożenia	powodziowego.	

System	 ochrony	 przeciwpowodziowej	 na	 terenie	 MOF	 Sandomierz	 tworzą	 przede	

wszystkim	 wały	 przeciwpowodziowe,	 które	 obejmują	 większość	 odcinków	 Wisły.	 Stan	

techniczny	 tych	 obiektów	 jest	 zróżnicowany.	 Również	 mniejsze	 rzeki	 na	 terenie	 MOF	

Sandomierz	stwarzają	zagrożenia	lokalnych	podtopień,	co	ma	miejsce	szczególnie	podczas	

nawalnych	deszczy.	Zaliczyć	do	nich	należy	rzekę	Opatówkę.		
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Ryc.	4.		Mapa	szczególnego	zagrożenia	powodziowego	na	terenie	MOF	Sandomierz	

Źródło:	https://isok.gov.pl/hydroportal.html	 
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Ryc.	5.	Mapy	ryzyka	powodziowego	

Źródło:	https://isok.gov.pl/hydroportal.html		
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Ryc.	6.	Plany	zarządzania	ryzykiem	powodziowym	

	

Źródło:	https://isok.gov.pl/hydroportal.html		

Obszar	MOF	 Sandomierz	 to	 region	 o	 charakterze	 rolniczym.	 Uprawa	 roli	 i	 sadownictwo	

pozostają	nadal	podstawową	gałęzią	̨gospodarki.	Obszar	MOF	charakteryzuje	niski	stopień	

uprzemysłowienia.		

Szczególny	 potencjał	 do	 rozwoju	 gospodarczego	 mają	 gminy,	 dobrze	 skomunikowane,	

leżące	przy	gównym	szlaku	komunikacyjnym	(np.	Obrazów,	Dwikozy).	Bliskość	połączeń	do	

innych	 dróg	 krajowych	 to	 kluczowe	 czynniki	 wpływające	 na	 możliwość	 przyciągania	

inwestycji.		

Przyszły	 model	 funkcjonalno-przestrzenny	 MOF	 Sandomierz	 bazować	 będzie	 przede	

wszystkim	na	możliwie	zrównoważonym	rozwoju	przestrzennym,	którego	wyznacznikiem	

będzie	 rozwój	 systemów	 komunikacji	 publicznej	 oraz	 modernizacji	 dróg.	 Zakłada	 się	
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ponadto	 rozwój	 funkcji	 gospodarczej,	 w	 tym	 w	 oparciu	 o	 poprawiającą	 się	 dostępność	

komunikacyjną.	Obszar	MOF	Sandomierz	dysponuje	również	znaczącym	zasobem	wolnych	

terenów	inwestycyjnych.		

Procesy	modernizacyjne	zachodzić	będą	zarówno	w	przestrzeni	miejskiej	(np.	rewitalizacja	

starego	miasta)	oraz	na	obszarach	wiejskich	 (m.	 in.	poprawa	dostępności	 i	 jakości	usług		

i	infrastruktury	społecznej,	rozwój	infrastruktury	na	rzecz	ochrony	środowiska).		

Przewiduje	się,	 że	w	obrębie	MOF	Sandomierz	nadal	zachodzić	będą	dynamiczne	procesy	

migracji	 wewnętrznej,	 czego	 wyrazem	 będzie	 wzrost	 liczby	 mieszkańców	 gmin	

podmiejskich	 względem	 Sandomierza.	 Wyzwaniem	 będzie	 zatrzymanie	 odpływu	

mieszkańców	z	gmin	oddalonych	od	przestrzeni	miejskiej	Sandomierza.		

Oczekuje	się	wzmocnienia	funkcji	turystycznej,	w	tym	wzrostu	liczby	turystów	nocujących	

na	obszarze	MOF	Sandomierz,	poza	ścisłym	centrum	samego	Sandomierza.	

MOF	 Sandomierz	 stanie	 się	 przede	wszystkim	 lepiej	 skomunikowany,	 zarówno	w	 ujęciu	

wewnętrznym,	jak	też	zewnętrznym.	Wzmocni	to	dostępność	do	rynków	pracy,	usług,	ale	

wpływać	będzie	także	na	rozwój	przedsiębiorczości,	także	na	obszarach	wiejskich.		
 
3.2.	Obszary	strategicznej	interwencji	w	MOF	SANDOMIERZ		

Polityka	 rozwoju	 MOF	 Sandomierz	 w	 wymiarze	 przestrzennym	 nie	 zakłada	 szczególnej	

koncentracji	wybranych	działań	 lecz	próbę	moderowania	rozwoju	w	oparciu	o	naturalne	

uwarunkowania,	istniejące	potencjały,	przy	jednoczesnym	zapewnieniu	zrównoważonego	

przestrzennie	 rozwoju.	 Kluczowe	 dla	 przyszłego	 rozwoju	 MOF	 Sandomierz	 będzie	

wykorzystanie	atutów	lokalizacyjnych	oraz	potencjałów	edukacyjnych	i	demograficznych,	

jak	 również	 wolnych	 terenów	 inwestycyjnych	 –	 do	 rozwijania	 innowacyjnej		

i	 konkurencyjnej	 gospodarki.	 Kluczowym	 zagadnieniem	 dla	 spójności	 społeczno-

ekonomicznej,	 umożliwiającej	 z	 jednej	 strony	 rozwój	 gospodarczy,	 a	 z	 drugiej	 strony	

dostępność	 do	 miejsc	 pracy	 –	 będą	 inwestycje	 komunikacyjne.	 Priorytetowo	 należy	

traktować	inwestycje	modernizacji	istniejących	połączeń	drogowych.		

Obszar	MOF	Sandomierz	posiada	swoje	specyficzne	uwarunkowania	rozwoju,	do	których	

zaliczyć	 należy	 m.in.	 występowanie	 terenów	 szczególnie	 zagrożonych	 powodzią.	 Te	

specyficzne	 uwarunkowania	 widoczne	 są	 w	 obszarach	 strategicznej	 interwencji	

zdefiniowanych	 z	 poziomu	 regionalnego.	 Ponadto	 należy	 zauważyć,	 iż	MOF	 Sandomierz,	

dążąc	do	zrównoważonego	rozwoju,	musi	w	szczególny	sposób	zwracać	uwagę	na	potrzeby	

obszarów	 wiejskich,	 które	 doświadczają	 dużej	 dynamiki	 przemian	 społeczno-

ekonomicznych.	 Na	 obszarze	 MOF	 Sandomierz	 widoczna	 jest	 również	 szczególna	
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koncentracja	 problemów	 społecznych,	 współwystępujących	 z	 innymi	 zjawiskami	

problemowymi.		

Powyższe	 kwestie	 wskazują	 na	 potrzebę	 wyznaczenia	 następujących	 obszarów	

strategicznej	interwencji:		

1. Obszar	 strategicznej	 interwencji	 –	 obszary	 zagrożenia	 powodziowego	 MOF	

Sandomierz	(wyznaczony	z	poziomu	regionalnego),		

2. Obszary	 strategicznej	 interwencji	 –	 rozwój	 aktywności	 gospodarczej	 i	 aktywności	

ekonomicznej	mieszkańców	MOF	Sandomierz,		

3. Obszar	strategicznej	interwencji	–	obszary	rewitalizacji	MOF	Sandomierz,		

4. Obszar	strategicznej	interwencji	–	obszary	wiejskie	MOF	Sandomierz,		

5. Obszar	 strategicznej	 interwencji	 –	 obszary	 zagrożone	 trwałą	 marginalizacją	

(wyznaczony	z	poziomu	krajowego).		

Obszar	 strategicznej	 interwencji	 –	 obszary	 zagrożenia	 powodziowego	 MOF	

Sandomierz	

Lokalizacja	na	terenie	MOF	Sandomierz	–	gminy:	Sandomierz,	Samborzec	

Na	 szczególną	 uwagę	 zasługuje	 informowanie	 o	 ograniczaniu	 zagospodarowania	 na	

terenach	 zagrożonych	 powodziami	 (OSZP)	 p=10%	 i	 p=1%.	 Kluczowe	 jest	 zachowanie	

terenów	 w	 niezmienionym	 kształcie	 i	 zagospodarowaniu,	 nie	 wprowadzanie	 nowej	

zabudowy,	 zachowanie	 naturalnej	 retencji,	 zachowanie	 swobodnego	 przepływu	 wód	

powierzchniowych.	Działania	ukierunkowane	powinny	być	na	unikanie	zagospodarowania	

terenów	zagrożonych	powodzią.		
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Rys.	7.	OSI	Obszary	zagrożenia	powodziowego		

Źródło:	Opracowanie	własne	

Ø Powiązania	z	kierunkami	działań	ujętymi	w	Strategii	MOF	Sandomierz:	

-	3.1.1.	Rozwój	infrastruktury	błękitno-zielonej.	

-	3.1.6.	Tworzenie	i	utrzymanie	terenów	zielonych	na	obszarach	miejskich	oraz	

poddanych	presji	urbanizacyjnej.	

-	3.1.7.	Rozwój	systemów	zagospodarowania	wód	opadowych	i	roztopowych.	

-	3.1.8.	Podnoszenie	świadomości	ekologicznej	mieszkańców.	

-	3.1.9.	Prowadzenie	monitoringu	stanu	środowiska	oraz	działań	informacyjnych	w	tym	

zakresie.	

-3.2.2.	 Ograniczenie	 zabudowy	 na	 terenach	 wrażliwych	 i	 cennych	 przyrodniczo	 (np.	

Natura	2000).		

-	 3.3.1.	 Podejmowanie	 działań	 na	 rzecz	 podnoszenia	 spójności	 planowania	

przestrzennego	 (kształtowanie	 wspólnej	 polityki	 przestrzennej	 uwzględniającej	

uwarunkowania	społeczne,	gospodarcze	i	środowiskowe).		
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-	3.3.2.	Zwiększenie	powierzchni	obszarów	objętych	planowaniem	przestrzennym.	

-	3.3.3.	Zwiększanie	aktywnego	udziału	mieszkańców	w	procesie	planowania	

przestrzennego.		

Obszar	 strategicznej	 interwencji	 –	 rozwój	 aktywności	 ekonomicznej	mieszkańców	

MOF	Sandomierz	

Ø Lokalizacja	na	terenie	całego	MOF	Sandomierz		

Ø Planowany	zakres	interwencji:		

-	 wsparcie	 powstawania	 nowych	 ośrodków	 innowacji	 oraz	 instytucji	 naukowych		

i	 badawczych,	wzmacnianiu	 innowacyjności	 i	 konkurencyjności	 sektora	przedsiębiorstw,	

zwłaszcza	rozwój	funkcji	B+R;		

-	 zwiększenie	 dostępności	 do	 usług	 publicznych	 wyższego	 rzędu	 oraz	 budowie		

i	modernizacji	infrastruktury	związanej	z	usługami	publicznymi;		

-	rozwój	terenów	inwestycyjnych;	

-	rozwój	zintegrowanych	systemów	transportu	publicznego	przy	wykorzystaniu	

elektromobilności	i	nisko-	oraz	bezemisyjnych	środków	transportu),	w	tym	promowanie	

ruchu	pieszego	i	rowerowego;	

-	inwestycje	w	infrastrukturę	drogową;	

-	promowanie	innowacji	w	obszarze	smart	city	i	zielonej	gospodarki;	

-	rozwój	różnych	form	współpracy	sieciowej	w	skali	krajowej	i	międzynarodowej;	

-	upowszechnienie	gospodarki	o	obiegu	zamkniętym	w	miejskich	obszarach	

funkcjonalnych	miast	wojewódzkich		
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Ryc.	8.	OSI	rozwój	aktywności	gospodarczej	i	ekonomicznej		

	

Źródło:	Opraowanie	własne	

Ø Powiązania	z	kierunkami	działań	ujętymi	w	Strategii	MOF	Sandomierz	

-	 1.1.1.	 Stworzenie	 spójnego	 systemu	 edukacji	 na	 obszarze	 MOF	 	 Sandomierz,	

ukierunkowanego	na	zwiększanie	szans	rozwoju	osobistego	i	zawodowego,	dostosowanego	

do	zmieniających	się	uwarunkowań	demograficznych	oraz	społecznych		

-	1.1.2.	Poprawa	jakości	i	dostępności	edukacji	poziomu	podstawowego	oraz	średniego	na	

terenie	MOF	Sandomierz.		

-	 1.1.3.	 Wsparcie	 rozwoju	 kompetencji,	 umiejętności	 i	 wiedzy	 osób	 dorosłych,	

ukierunkowane	na	podnoszenie	aktywności	zawodowej	i	ekonomicznej	mieszkańców	MOF	

Sandomierz	

-	 1.1.4.	 Wspieranie	 i	 wdrażanie	 rozwiązań	 z	 zakresu	 opieki	 nad	 dziećmi,	 sprzyjających	

aktywności	zawodowej	rodziców.		

-	1.1.6.	Promocja	i	wzmocnienie	prestiżu	kształcenia	ponadpodstawowego	na	terenie	MOF	

Sandomierz.		
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-	 2.1.1.	 Stworzenie	 przedsięwzięć,	 produktów	 i	 procesów,	 budujących	 synergię	 między	

biznesem,	oświatą	i	samorządem.		

-	2.1.3.	Wspieranie	tworzenia	wspólnej	oferty	eksportowej.		

-	2.1.4.	Stworzenie	baz	danych	i	narzędzi	teleinformatycznych	służących	rozwojowi	

gospodarczemu.		

-	2.1.5.	Rozwinięcie	wspólnej	oferty	inwestycyjnej	z	uwzględnieniem	potencjałów	i	potrzeb	

partnerów	MOF	Sandomierz.		

-	2.1.6.	Rozwój	obsługi	inwestorów	zainteresowanych	lokalizacją	inwestycji	na	terenie	MOF	

Sandomierz,	w	tym	digitalizacja	i	udostępnienie	danych.		

-	2.1.7.	Rozwój	dualnego	modelu	kształcenia	zawodowego.	

-	2.1.8.	Wsparcie	powstania	agencji	rozwoju	gospodarczego	MOF	Sandomierz.	

-	2.2.1.	Wspieranie	rozwoju	i	wykorzystania	potencjału	naukowego	w	celu	budowania	

innowacyjnej	i	zielonej	gospodarki.	

-	2.2.4.	Wspieranie	lokalnych	start-upów.	

-	2.2.6.	Wspieranie	rozwoju	przemysłu	4.0,	

-	2.2.7.	Wspieranie	specjalizacji	gospodarczej	MOF	Sandomierz	w	oparciu	o	zasoby	i	

tradycje	przemysłowe.	

-	2.2.8.	Wspieranie	budowy	multimodalnego	centrum	logistycznego	wraz	z	terminalem	i	

portem	na	rzece	Wiśle	

-	2.3.1.	Przygotowanie	i	promowanie	terenów	inwestycyjnych	pod	funkcje	turystyczne.	

	-	4.1.1.	Poszerzenie	oferty	i	usprawnienie	obecnej	(punktualność)	komunikacji	zbiorowej		

-	4.1.2.	Budowa,	rozwój	i	integracja	sieci	dróg	rowerowych	oraz	połączeń	pieszych	(m.	in.	

chodników	i	ścieżek	pieszych).	

-	4.1.3.	Poprawa	jakości	dróg	lokalnych,	w	tym	poprawa	stanu	i	komfortu	podróżowania,	

poprzez	zapewnienie	odpowiedniego	bezpieczeństwa	dla	wszystkich	uczestników	ruchu	

drogowego.	

-	4.1.4.	Poprawa	rozwiązań	z	zakresu	komunikacji	publicznej,	z	uwzględnieniem	potrzeb	

poszczególnych	gmin	wchodzących	w	skład	MOF	Sandomierz.	

-	4.1.6.	Zwiększenie	dostępności	komunikacyjnej	Sandomierza	jako	rdzenia	MOF. 

-	4.1.7.	Wykorzystanie	potencjału	dwóch	osi	drogowych	DK77	i	DK79	(Wschód	–	Zachód,	

Północ	–	Południe)	do	zwiększenia	dostępności	komunikacyjnej	wewnątrz	MOF	

Sandomierz.	

-	4.2.1.	Zwiększenie	dostępności	kolejowej,	drogowej,	wodnej	oraz	lotniczej	obszaru		
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MOF	 Sandomierz	 na	 poziomie	 krajowym	 oraz	 transgranicznym,	 w	 tym	 wykorzystanie	

potencjału	 intermodalności	rozwiązań	komunikacyjnych,	m.	 in.	potencjału	rzek	w	funkcji	

komunikacyjnej	i	transportowej.		

-	5.1.2.	Powołanie	tematycznych	grup	roboczych.	

-	5.3.5.	Tworzenie	i	wdrażanie	kompleksowych	inteligentnych	rozwiązań	i	systemów	

zarządzania	miastem,	gminą,	powiatem,	w	tym	rozwiązań	SMART.		

Obszar	strategicznej	interwencji	–	obszary	rewitalizacji	MOF	Sandomierz	

Ø Lokalizacja	 na	 terenie	 MOF	 Sandomierz	 –	 w	 szczególności	 obszary	 wyznaczone	 do	
rewitalizacji	w	ramach	Lokalnych/	Gminnych	Programów	Rewitalizacji.		

Ø Planowany	zakres	interwencji:		

W	 przestrzeniach	 miejskich	 oraz	 wiejskich	 MOF	 Sandomierz	 koncentrują	 się	 problemy	

społeczne	oraz	inne	kwestie	problemowe,	np.	przestrzenno-funkcjonalne	i	środowiskowe.	

Są	 one	 wynikiem	 wielu	 dekad	 niekorzystnych	 przemian	 przestrzennych	 oraz	 deficytów		

w	 zakresie	 rewitalizacji.	 Obszary	 rewitalizacji	 wytyczone	 zostały	 w	 każdej	 z	 gmin	 MOF	

Sandomierz.	W	gminach	miejskich	problemy	społeczne	koncentrują	się	z	reguły	w	centrach	

miast.	Problematyka	rewitalizacji	na	obszarach	wiejskich	jest	zdecydowanie	inna.		

Zakłada	 się	 realizację	 kompleksowych	 działań	 rewitalizacyjnych,	 ukierunkowanych	 na	

rozwiązywanie	 specyficznych	 dla	 danego	 obszaru	 problemów	 społecznych		

i	współwystępujących	z	nimi	problemów	środowiskowych,	gospodarczych,	przestrzenno-

funkcjonalnych	oraz	 technicznych.	Działania	rewitalizacyjne	co	do	zasady	wymagać	będą	

szczególnej	koncentracji	terytorialnej.	Realizowane	będą	zgodnie	z	założeniami	programów	

rewitalizacji	(po	2023	roku	zgodnie	z	Ustawą	o	rewitalizacji	w	oparciu	o	gminne	programy	

rewitalizacji).		
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Ryc.	9.	OSI	Obszary	rewitalizacji	MOF	Sandomierz	

Źródło:	Opracowanie	własne	

Ø Powiązania	z	kierunkami	działań	ujętymi	w	Strategii	MOF	Sandomierz:	

-	1.2.2.	Budowa	ośrodków	wsparcia	i	integracji	społecznej	(np.	SnDS)	

-	1.2.3.	Stworzenie	spójnej	oferty	w	ramach	polityki	opiekuńczej	dla	osób	

defaworyzowanych.	

-	1.2.4.	Rozwój	infrastruktury	na	rzecz	osób	starszych	oraz	spójnej	oferty	w	ramach	

polityki	senioralnej.	

-	1.2.5.	Prowadzenie	działań	rewitalizacji	na	obszarach	koncentrujących	problemy	

społeczne	oraz	inne	zjawiska	problemowe,	w	oparciu	o	Gminne	Programy	Rewitalizacji.	

-	1.3.3.	Rozwój	budownictwa	społecznego.	

-	1.4.4.	Podnoszenie	kompetencji	mieszkańców	MOF	Sandomierz	do	uczestnictwa		

w	kulturze	poprzez	wspieranie	i	rozwijanie	różnych	form	edukacji	kulturowej.	

-	3.1.6.	Tworzenie	i	utrzymanie	terenów	zielonych	na	obszarach	miejskich	oraz	poddanych	
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presji	urbanizacyjnej.	

-	3.1.8.	Podnoszenie	świadomości	ekologicznej	mieszkańców.		

-	5.1.2.	Powołanie	tematycznych	grup	roboczych.		

Obszar	strategicznej	interwencji	–	obszary	wiejskie	MOF	Sandomierz	

Ø Lokalizacja	na	terenie	MOF	Sandomierz	–	gminy:	Wilczyce,	Samborzec,	Obrazów,	

Dwikozy		

Ø Planowany	zakres	interwencji:		

	Obszary	 wiejskie	 MOF	 Sandomierz	 charakteryzują	 się	 znaczną	 dynamiką	 przeobrażeń	

społeczno-gospodarczych.	 Presja	 urbanizacyjna	wpływa	 na	 sposób	 prowadzenia	 polityki	

lokalnej,	 w	 tym	 konieczność	 dostosowania	 i	 rozwijania	 infrastruktury	 technicznej,	

społecznej,	 ochrony	 środowiska,	 wzmocnienia	 procesów	 moderowania	 planowaniem	

przestrzennym,	rozwijania	powiązań	komunikacyjnych.		

	Na	obszarze	MOF	Sandomierz	występują	obszary	wiejskie,	które	są	szczególnie	narażone	

na	zjawisko	depopulacji,	starzenia	się	społeczeństwa,	z	ograniczonym	dostępem	do	usług	

publicznych.		

	Do	 szczególnych	wyzwań	 rozwoju	 obszarów	wiejskich	MOF	 Sandomierz	 należy	 zaliczyć	

kwestie	ochrony	środowiska	i	przyrody.		

	Obszary	wiejskie	MOF	Sandomierz	posiadają	atuty	do	rozwoju	aktywności	gospodarczej	na	

swoim	 terenie.	 Dotyczy	 to	 w	 szczególności	 zielonej	 gospodarki,	 specyficznych	 form	

rolnictwa,	 turystyki,	 w	 tym	 bazującej	 na	 dziedzictwie	 kulturowym	 i	 walorach	

przyrodniczych.		
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Ryc.	10.	OSI	Obszary	wiejskie	MOF	Sandomierz	

Źródło:	Opracowanie	własne		

Ø Powiązania	z	kierunkami	działań	ujętymi	w	Strategii	MOF	Sandomierz:		

-1.3.1.	Przygotowanie	i	promowanie	terenów	inwestycyjnych	pod	budownictwo	

mieszkaniowe	(wielorodzinne	i	jednorodzinne).		

-	1.3.2.	Rozwój	infrastruktury	publicznej	i	komunalnej	służącej	rozwojowi	mieszkalnictwa.		

-	1.4.1.	Rozwój	infrastruktury	sportowo-rekreacyjnej,	kulturalnej.	

-	1.4.2.	Stworzenie	wspólnej,	spójnej	oferty	spędzania	czasu	wolnego,	w	szczególności	

dzieci,	młodzieży	i	seniorów,	wykorzystującej	zróżnicowaną	ofertę	kulturalną,	sportową		

i	rekreacyjną	oraz	atuty	przyrodnicze	i	potencjał	dziedzictwa	kulturowego.		

-	1.4.3.	Wyeksponowanie,	ochrona	i	umiejętne	wykorzystanie	dla	celów	oferty	czasu	

wolnego,	posiadanego	potencjału	przyrodniczego	oraz	dziedzictwa	kulturowego.	

-	2.2.2.	Wspieranie,	promocja	i	rozwój	zielonej	energetyki	np.	OZE.	

-	2.2.5.	Wspieranie	rolnictwa	ekologicznego	i	tworzenie	warunków	do	sprzedaży	
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produktów	regionalnych.	

-	2.3.1.	Przygotowanie	i	promowanie	terenów	inwestycyjnych	pod	funkcje	turystyczne.		

-	2.3.3.	Tworzenie	warunków	do	rozwoju	oferty	turystyki	wodnej.	

-	2.3.4.	Tworzenie,	wzmacnianie	i	promowanie	lokalnych	produktów	turystycznych.	

-	2.3.5.	Rozwój	infrastruktury	turystycznej.	

-	3.1.2.	Rozwój	systemu	kanalizacji	i	przydomowych	oczyszczalni	ścieków,	w	szczególności	

w	mniejszych	miejscowościach	i	na	obszarach	wiejskich.	

3.1.5.	Wspieranie	rozwoju	OZE,	w	tym	współpracy	producentów	energii	i	tworzenia	

klastrów	energii.	

-	3.1.6.	Tworzenie	i	utrzymanie	terenów	zielonych	na	obszarach	miejskich	oraz	poddanych	

presji	urbanizacyjnej.	

-	3.2.1.	Rozwój	infrastruktury	turystyczno-rekreacyjnej	przyjaznej	środowisku.	

-	3.2.2.	Ograniczenie	zabudowy	na	terenach	wrażliwych	i	cennych	przyrodniczo	(np.	

Natura	2000).	

-	3.2.3.	Wspieranie	ochrony	i	zachowania	zasobów	przyrodniczych	MOF	Sandomierz.	

-	3.2.5.	Popularyzacja	wiedzy	nt.	walorów	przyrodniczych	MOF	Sandomierz	wśród	

mieszkańców	i	turystów.	

-	3.3.1.	Podejmowanie	działań	na	rzecz	podnoszenia	spójności	planowania	przestrzennego	

(kształtowanie	wspólnej	polityki	przestrzennej	uwzględniającej	uwarunkowania	

społeczne,	gospodarcze	i	środowiskowe).	

-	3.3.2.	Zwiększenie	powierzchni	obszarów	objętych	planowaniem	przestrzennym.	

-	3.3.3.	Zwiększanie	aktywnego	udziału	mieszkańców	w	procesie	planowania	

przestrzennego.	

-	4.1.3.	Poprawa	jakości	dróg	lokalnych,	w	tym	poprawa	stanu	i	komfortu	podróżowania,	

poprzez	zapewnienie	odpowiedniego	bezpieczeństwa	dla	wszystkich	uczestników	ruchu	

drogowego.		

Obszar	strategicznej	interwencji	–	obszary	zagrożone	trwałą	marginalizacją	

Ø Lokalizacja	na	terenie	MOF	Sandomierz	–	gminy	

Ø Planowany	zakres	interwencji:		

-	inkubowanie	przedsięwzięć	wykorzystujących	lokalny	potencjał	i	zasoby,	o	poprawę	

dostępu	do	usług	publicznych,	
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-	uzupełnienie	infrastruktury	technicznej,	

-	zwiększanie	dostępności	komunikacyjnej,		

-	nadanie	nowych	funkcji	obszarom	zdegradowanym,	

-	poprawę	jakości	funkcjonowania	instytucji	publicznych.		

	
Ryc.	11.	OSI		Obszary	zagrożone	trwałą	marginalizacją	

	

Źródło:	opracowanie	własne	

Ø Powiązania	z	kierunkami	działań	ujętymi	w	Strategii	MOF	Sandomierz:	

-	1.3.1.	Przygotowanie	i	promowanie	terenów	inwestycyjnych	pod	budownictwo	

mieszkaniowe	(wielorodzinne	i	jednorodzinne).	

-	1.3.2.	Rozwój	infrastruktury	publicznej	i	komunalnej	służącej	rozwojowi	

mieszkalnictwa.	

-	1.4.1.	Rozwój	infrastruktury	sportowo-rekreacyjnej,	kulturalnej.	

-	1.4.2.	Stworzenie	wspólnej,	spójnej	oferty	spędzania	czasu	wolnego,	w	szczególności	
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dzieci,	młodzieży	i	seniorów,	wykorzystującej	zróżnicowaną	ofertę	kulturalną,	sportową	

i	rekreacyjną	oraz	atuty	przyrodnicze	i	potencjał	dziedzictwa	kulturowego.		

1.4.3.	Wyeksponowanie,	ochrona	i	umiejętne	wykorzystanie	dla	celów	oferty	czasu	

wolnego,	posiadanego	potencjału	przyrodniczego	oraz	dziedzictwa	kulturowego.		

-	2.2.2.	Wspieranie,	promocja	i	rozwój	zielonej	energetyki	np.	OZE.	

-	2.1.4.	Stworzenie	baz	danych	i	narzędzi	teleinformatycznych	służących	rozwojowi	

gospodarczemu.	

-	2.1.5.	Rozwinięcie	wspólnej	oferty	inwestycyjnej	z	uwzględnieniem	potencjałów		

i	potrzeb	partnerów	MOF	Sandomierz.	

-	2.1.6.	Rozwój	obsługi	inwestorów	zainteresowanych	lokalizacją	inwestycji	na	terenie	

MOF	Sandomierz,	w	tym	digitalizacja	i	udostępnienie	danych.	

-	2.2.5.	Wspieranie	rolnictwa	ekologicznego	i	tworzenie	warunków	do	sprzedaży	

produktów	regionalnych.	

-	2.3.1.	Przygotowanie	i	promowanie	terenów	inwestycyjnych	pod	funkcje	turystyczne.		

-	2.3.3.	Tworzenie	warunków	do	rozwoju	oferty	turystyki	wodnej.	

-	2.3.4.	Tworzenie,	wzmacnianie	i	promowanie	lokalnych	produktów	turystycznych.	

-	2.3.5.	Rozwój	infrastruktury	turystycznej.	

-	3.1.2.	Rozwój	systemu	kanalizacji	i	przydomowych	oczyszczalni	ścieków,	w	

szczególności	w	mniejszych	miejscowościach	i	na	obszarach	wiejskich.	

-	3.1.5.	Wspieranie	rozwoju	OZE,	w	tym	współpracy	producentów	energii	i	tworzenia	

klastrów	energii.	

-	3.2.1.	Rozwój	infrastruktury	turystyczno-rekreacyjnej	przyjaznej	środowisku.	

-	4.1.3.	Poprawa	jakości	dróg	lokalnych,	w	tym	poprawa	stanu	i	komfortu	

podróżowania,	poprzez	zapewnienie	odpowiedniego	bezpieczeństwa	dla	wszystkich	

uczestników	ruchu	drogowego.		

Najważniejszym	 dokumentem	 z	 punktu	 widzenia	 kształtu	 modelu	 funkcjonalno-

przestrzennego	na	poziomie	regionalnym	jest	Strategia	Rozwoju	Województwa.	Wyznacza	

ona	ramy	do	kształtowania	dokumentów	na	szczeblu	lokalnym,	a	co	najważniejsze	–	określa	

obszary	strategicznej	interwencji,	na	której	oparte	są	dalsze	ustalenia.	

Uchwała	nr	XXX/406/21	Sejmiku	Województwa	Snwiętokrzyskiego	z	dnia	29	marca	2021	r.		

w	 sprawie	 przyjęcia	Strategii	 Rozwoju	 Województwa	 Świętokrzyskiego	 2030+	 wyznacza	

następujące	cele	strategiczne:	

Cele	strategiczne	i	operacyjne:		
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CEL	1.	INTELIGENTNA	GOSPODARKA	I	AKTYWNI	LUDZIE		

Cel	operacyjny	1.1.	Zwiększenie	konkurencyjności	i	innowacyjności	świętokrzyskiej	

gospodarki		

Cel	operacyjny	1.2.	Kompetentne	kadry	dla	gospodarki	regionu		

Cel	operacyjny	1.3.	Wsparcie	procesu	transformacji	kluczowych	branż	gospodarki	regionu		

CEL	2.	PRZYJAZNY	DLA	SnRODOWISKA	I	CZYSTY	REGION		

Cel	operacyjny	2.1.	Poprawa	jakości	i	ochrona	środowiska	przyrodniczego		

Cel	operacyjny	2.2.	Adaptacja	do	zmian	klimatu	i	zwalczanie	skutków	zagrożeń	

naturalnych		

Cel	operacyjny	2.3.	Energetyka	odnawialna	i	efektywność	energetyczna		

CEL	3.	WSPOn LNOTA	I	BEZPIECZNA	PRZESTRZENn ,	KTOn RE	ŁĄCZĄ	LUDZI		

Cel	operacyjny	3.1.	Silny	kapitał	społeczny	w	regionie		

Cel	operacyjny	3.2.	Powszechnie	dostępne	wysokiej	 jakości	usługi	społeczne	 i	zdrowotne		

w	środowisku	lokalnym		

Cel	operacyjny	3.3.	Wzmocnienie	spójności	przestrzennej	i	społecznej	regionu		

Krajowa	Strategia	Rozwoju	Regionalnego	2030	na	terenie	województwa	świętokrzyskiego	

wyznacza	natomiast	dwa	rodzaje	OSI	(oba	o	charakterze	obszarów	problemowych):		

• obszary	zagrożone	trwałą	marginalizacją	(w	województwie	świętokrzyskim	40	gmin	–	

tym	wszystkie	gminy	wiejskie	wchodzące	w	skład	MOF	Sandomierz)	

• miasta	 średnie	 tracące	 funkcje	 społeczno-gospodarcze	 (Ostrowiec	 Snwiętokrzyski,	

Starachowice,	 Jędrzejów	 i	 Staszów	 oraz	 Końskie,	 Skarżysko-Kamienna,	 Sandomierz		

i	Busko-Zdrój).		

OSI	KRAJOWE		

OSI	Miasta	średnie	tracące	funkcje	społeczno-gospodarcze		

Zasięg	terytorialny	OSI:		

• Miasta	 zagrożone	 marginalizacją:	 Skarżysko-Kamienna,	 Sandomierz	 (ośrodki	

subregionalne),	Busko-Zdrój,	Końskie	(ośrodki	lokalne).		

• OSI	Obszary	 zagrożone	 trwałą	marginalizacją	 -	wszystkie	 4	 gminy	wiejskie	MOF	

Sandomierz	
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OSI	obejmuje	40	gmin	miejsko-wiejskich	i	wiejskich,	które	ze	względu	na	swoje	peryferyjne	

położenie	 i	 charakter	 gospodarczy	 zagrożone	 są	 trwałym	 wykluczeniem	 z	 procesów	

rozwoju.	 Na	 obszarze	 tym	 zachodzi	 szybka	 depopulacja,	 niemniej	 charakteryzuje	 się	 on	

korzystniejszym	niż	województwo	wskaźnikiem	obciążenia	demograficznego.	OSI	cechuje	

się	 szczególnie	 trudną	 sytuacją	 społeczną	 –	 niemal	 co	 10	 jego	 mieszkaniec	 korzysta		

z	 pomocy	 społecznej.	 Głównie	 rolniczy	 charakter	 gmin	 implikuje	 niski	 poziom	

przedsiębiorczości.	 OSI	 cechuje	 też	 wysoki	 poziom	 bezrobocia.	 Niski	 poziom	 dochodów	

samorządów	przekłada	się	na	umiarkowane	możliwości	ich	samodzielnego	inwestowania.		

	
OSI	Miejskie	obszary	funkcjonalne	(MOF)	miast	średnich	–	w	tym	MOF	Sandomierz	

Miasta	 te	 cechują	 się	 niekorzystnymi	 wskaźnikami	 demograficznymi	 –	 zachodzi	 tam	

najszybsza	w	skali	regionu	depopulacja,	a	procesy	starzenia	się	społeczności	są	najbardziej	

zaawansowane.	 Pomimo	 problemów	 gospodarczych,	 których	 wyrazem	 jest	 stosunkowo	

wysoki	 poziom	 bezrobocia,	 miasta	 te	 należą	 obok	 Kielc	 do	 najważniejszych	 ośrodków	

przedsiębiorczości	w	regionie.	
	
Oczekiwane	 skutki	 interwencji	 w	 OSI	 MOF	Miast	 średnich	 tracących	 funkcje	 społeczno-	

gospodarcze	a	cele	Strategii:	

W	ramach	celu	strategicznego	1:	

-	 Restrukturyzacja	 gospodarcza	 tzw.	 miast	 północy	 wkierunku	 stworzenia	 klastra	

technologii	związanych	z	inżynierią	materiałową		

-	 Badania	 i	 rozwój	w	 obszarze	 lecznictwa	 uzdrowiskowego	we	współpracy	 z	 ośrodkami	

akademickimi		

-	 Zachowanie	 i	 rozwój	 funkcji	 akademickiej	 Ostrowca	 Snwiętokrzyskiego,	 Sandomierza		

i	Starachowic	

-	 Rozwój	 funkcji	 turystycznych	 w	 oparciu	 o	 zasoby	 dziedzictwa	 kulturowego	 (w	 tym	

pomniki	historii)	i	przyrodniczego		

-	Aktywizacja	tradycyjnych	o	restrukturyzację	lub	zasobów		

W	ramach	celu	strategicznego	2:	

-	Modernizacja	i	wykorzystanie	zbiorników	retencyjnych,	w	tym	będących	pozostałością	po	

funkcjonowaniu	 COP	wraz	 z	 zabezpieczeniem	 przeciwpowodziowym,	 z	 uwzględnieniem	

przystosowania	do	pełnienia	funkcji	rekreacyjnej		

-	Ochrona	różnorodności	biologicznej	

-	Rekultywacja	obszarów	poprzemysłowych,	w	tym	w	zagłębiu	siarkowym	

-	Ochrona	i	rozwój	dziedzictwa	kulturowego	i	przyrodniczego	
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-	 Zabezpieczenie	 przed	 skutkami	 ograniczonego	 dostępu	 do	 wody,	 niskimi	 zasobami	

wodnym	

-	Rozwój	błękitno-zielonej	infrastruktury		

-	 Wspieranie	 termomodernizacji	 zabudowy	 i	 wykorzystania	 energii	 odnawialnej		

w	obiektach	użyteczności	publicznej	

W	ramach	celu	strategicznego	3:	

-	 Rozwój	 społecznych/komunalnych	 form	 mieszkalnictwa,	 w	 tym	 wykorzystanie	

programów	krajowych		

-	Wspieranie	inicjatyw	lokalnych	poprawiających	jakość	życia	

-	Rozwój	podstawowych	usług	publicznych:	społecznych,	zdrowotnych	oraz	w	zakresie	

edukacji,	kultury,	turystyki	sportu	i	rekreacji		

-	Rozwój	usług	publicznych	w	ośrodkach	subregionalnych	i	lokalnych	

-	podnoszenie	standardów	wyposażenia	w	infrastrukturę	techniczną	i	społeczną,	w	tym	

rozwój	sieci	telekomunikacyjnych		

-	 Rozwój	 zewnętrznej	 dostępności	 transportowej	 średnich	 miast	 w	 skali	 regionalnej		

i	krajowej	

-	 Rozwój	 zewnętrznej	 dostępności	 transportowej	 średnich	 miast	 w	 skali	 regionalnej		

i	krajowej	

-	Likwidacja	kolizyjnych	skrzyżowań	kolejowo	-	drogowych		

-	Budowa	ścieżek	rowerowych	-	oddzielonych	od	pasa	drogi	przeznaczonego	do	ruchu	

pojazdów	samochodowych		

-	Rozwój	sieci	telekomunikacyjnych	

-	Rewitalizacja	przestrzeni	miejskiej	

-	Zapobieganie	rozpraszaniu	się	zabudowy	w	obszarach	podmiejskich		

OSI	Dolina	Wisły		

Zasięg	terytorialny		

• gminy	miejskie:	Sandomierz,		

• gminy	miejsko-wiejskie:	Klimontów,	Koprzywnica,	Opatów,	Osiek,	Ożarów,	

Zawichost,	Pacanów,	Połaniec,	Staszów		

• gminy	wiejskie:	Dwikozy,	Lipnik,	Łoniów,	Łubnice,	Obrazów,	Rytwiany,	

Samborzec,	Tarłów,	Wilczyce,	Wojciechowice		
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Kryterium	delimitacji		

Gminy	 OSI	 łączy	 położenie	 w	 dolinie	 Wisły	 oraz	 jej	 dopływów:	 Czarnej,	 Koprzywianki		

i	 Opatówki.	 Plan	 Zagospodarowania	 Przestrzennego	 Województwa	 Snwiętokrzyskiego	

definiuje	Dolinę	Wisły	jako	specyficzny	obszar	problemowy	o	charakterze	krajowym.		

Dolina	Wisły	 stanowi	 jeden	 z	najważniejszych	korytarzy	 ekologicznych	w	 skali	 kraju,	 na	

terenie	OSI	niemal	w	całości	objęty	ochroną	jako	obszary	Natura	2000.	Z	punktu	widzenia	

ochrony	 zasobów	 wodnych	 obszaru	 niekorzystny	 jest	 niski	 odsetek	 korzystających		

z	kanalizacji,	a	także	niezrekultywowane	tereny	zagłębia	siarkowego.	Wysoka	jakość	gleb	

powoduje,	że	gminy	OSI	są	także	ważnym	terenem	rolniczym,	na	którym	powinno	postawić	

się	na	rozwój	rolnictwa	tradycyjnego	oraz	ekologicznego	(ze	szczególnym	uwzględnieniem	

produkcji	 zbóż,	 warzyw	 oraz	 sadownictwa	 na	 terenie	 powiatu	 opatowskiego	 oraz	

sandomierskiego),	 w	 tym	 poprawy	 jakości	 produktów	 rolnych	 poprzez	 wspieranie	

innowacyjności	i	usług	sieciowych	w	zakresie	wykorzystania	produktów	rolniczych.		

Niewystarczające	 jest	 również	wykorzystanie	 turystyczne	wysokich	walorów	 krajobrazu		

i	 dziedzictwa	 kulturowego.	 Obszar	 cechuje	 się	 najwyższymi	 wskaźnikami	 kulturowymi,	

architektonicznymi	i	archeologicznymi,	co	tworzy	duży	potencjał	dla	rozwoju	subregionu,	

przeciętnymi	 na	 tle	 regionu	 wskaźnikami	 gospodarczymi	 oraz	 znaczącą	 skalą	 odpływu	

ludności.	 Przekłada	 się	 to	 także	na	 jeden	 z	wyższych	wskaźników	korzystania	 z	pomocy	

społecznej.		

Główne	 ograniczenia	 przyrodnicze	 związane	 są	 z	 występowanie	 terenów	 zagrożonych	

powodzią	w	przypadku	przerwania	wałów	oraz	terenów	zagrożonych	podtopieniami.	OSI	

jest	 także	 strefą	 zwiększonej	 koncentracji	 osuwisk	 i	 terenów	 predysponowanych	 do	

występowania	 ruchów	 masowych.	 Położenie	 przy	 granicy	 z	 sąsiednimi	 regionami	

powoduje,	 że	 wiele	 problemów	 przestrzennych	 na	 tym	 obszarze	 powinno	 być	

rozwiązywanych	 w	 ramach	 współpracy	 międzywojewódzkiej	 przy	 wsparciu	 polityki	

regionalnej	państwa.		

	
Oczekiwane	skutki	interwencji	w	OSI	Dolina	Wisły	a	cele	Strategii		
W	ramach	celu	strategicznego	1:	

-	 Rozwój	 inteligentnej	 specjalizacji	 regionu	 tj.	 nowoczesnego	 rolnictwa	 i	 przetwórstwa	

spożywczego,	 ze	 szczególnym	 uwzględnieniem	 sadownictwa	 i	 rolnictwa	 ekologicznego,		

w	 tym	 poprawa	 jakości	 produktów	 rolnych	 poprzez	 wspieranie	 innowacyjności	 i	 usług	

sieciowych	w	zakresie	wykorzystania	produktów	rolniczych		
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-	 Wdrożenie	 praktycznego	 szkolnictwa	 zawodowego	 i	 współpracy	 pracodawców		

z	pracownikami	w	ramach	branż	kluczowych	dla	obszaru	OSI		

-	Rozwój	przetwórstwa	owoców	i	warzyw		

-	Zagospodarowanie	stref	i	obszarów	rozwoju	przedsiębiorczości	

-	Rozwój	turystyki	w	oparciu	o	zasoby	kulturowe	i	przyrodnicze	doliny	Wisły,	we	

współpracy	z	sąsiednimi	regionami		

W	ramach	celu	strategicznego	2:	

-	Rozwój	systemów	oczyszczania	ścieków	i	odpadów	komunalnych		

-	Utrzymanie	wysokiej	jakości	środowiska	przyrodniczego	i	zachowanie	bioróżnorodności,	

w	tym	siedlisk	półnaturalnych		

-	Wdrożenie	kompleksowego	programu	ochrony	przeciwpowodziowej	

-	Rekultywacja	obszarów	poprzemysłowych	w	zagłębiu	siarkowym		

-	Budowa	tras	i	ścieżek	rowerowych		

-	 Wspieranie	 termomodernizacji	 zabudowy	 i	 wykorzystania	 energii	 odnawialnej		

w	obiektach	turystycznych	i	obiektach	użyteczności	publicznej.	

W	ramach	celu	strategicznego	3:	

-	Ochrona	zasobów	dziedzictwa	kulturowego	i	krajobrazowych	(w	tym	regionalnej)		

-	Wspieranie	inicjatyw	lokalnych	poprawiających	jakość	życia		

-	Rozwój	podstawowych	usług	publicznych:	społecznych,	zdrowotnych	oraz	w	zakresie	

edukacji,	kultury,	turystyki	sportu	i	rekreacji		

-	Rewitalizacja	przestrzeni	i	budynków	użyteczności	publicznej		

-	Poprawa	dostępności	komunikacyjnej	w	tym	rozwój	niskoemisyjnego	transportu	

publicznego	oraz	transportu	międzywojewódzkiego		

-	Poprawa	dostępności	do	szerokopasmowego	Internetu	

-	Zapobieganie	rozpraszaniu	się	zabudowy		

-	 Rolnicze	 wykorzystanie	 wysokiej	 jakości	 gruntów	 rolnych,	 ochrona	 przed	 zmianą	 ich	

przeznaczenia		

-	Wspólne	działania	na	rzecz	promowania	walorów	obszaru	OSI	

-	Poprawa	dostępności	do	infrastruktury	kultury	i	obiektów	dziedzictwa	kulturowego.	

 
Model	struktury	funkcjonalno-przestrzennej	MOF	Sandomierz	-	podsumowanie	

Model	 struktury	 funkcjonalno-przestrzennej	 MOF	 Sandomierz	 jest	 zobrazowaniem	

docelowego	stanu	zagospodarowania	przestrzeni	w	wyniku	realizacji	planów	rozwojowych	

określonych	 w	 niniejszej	 strategii.	 Struktura	 funkcjonalno-przestrzenna	 MOF	
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Sandomierz	 nie	 ulegnie	 zasadniczej	 zmianie.	 Największy	 zakres	 zmian		

w	funkcjonowaniu	przestrzeni	MOF	Sandomierz	dotyczyć	będzie	uwarunkowań	związanych	

z	 rozwojem	 gospodarczym,	w	 tym	 funkcji	 turystycznej,	 głównie	 na	 obszarach	wiejskich.	

Istotny	wysiłek	 inwestycyjny	 i	 organizacyjny	 położony	 zostanie	 na	 zagadnienia	 ochrony	

środowiska.		

Wzmocniona	 zostanie	 atrakcyjność	 inwestycyjna	 MOF	 Sandomierz.	 W	 strategii	

rozwoju	 obszaru	 przewidziano	 m.in.	 realizację	 działań	 przyczyniających	 się	 do	

przyciągnięcia	nowych	inwestycji.	Zakłada	się,	że	tereny	inwestycyjne	zlokalizowane	będą	

przede	 wszystkim	 na	 terenie	 Gminy	 Obrazów,	 gdzie	 wyznaczono	 tereny	 inwestycyjne.	

Tereny	inwestycyjne	dla	działalności	gospodarczych	powinny	być	zlokalizowane	w	układzie	

komunikacyjnym	 umożliwiającym	 dogodny	 dojazd.	 Powinny	 być	 wyposażone		

w	podstawową	infrastrukturę	techniczną	i	teleinformatyczną.		

Podstawowy	 układ	 komunikacyjny	 MOF	 Sandomierz	ma	 typowy	 układ	 promienisty,	

gdzie	 punktem	 ciążenia	 jest	 Sandomierz.	 Układ	 ten	 wpływa	 na	 systemy	 sieci	 drogowej		

w	 poszczególnych	 gminach,	 naturalnie	 kreując	 miejsce	 o	 największej	 dostępności	

komunikacyjnej	–	Sandomierz.		

Dobrze	 funkcjonujący	 system	 dróg	 będzie	 uzupełniony	 poprzez	 zintegrowanie	 tras	

rowerowych	 i	 zapewnienie	 infrastruktury	 towarzyszącej.	 Z	 punktu	 widzenia	

codziennych	 dojazdów	 z	 terenów	 podmiejskich,	 w	 pierwszej	 kolejności	 powinny	 być	

realizowane	 odcinki	 dróg	 rowerowych	 lub	 rowerowo-pieszych	 wzdłuż	 dróg	 krajowych		

o	dużym	natężeniu	ruchu	oraz	które	będą	stanowiły	nawiązanie	do	już	istniejącej	sieci	dróg	

rowerowych	na	terenie	Sandomierz.	

Sieć	dróg	rowerowych	na	terenie	MOF	Sandomierz	nie	łączy	wszystkich	gmin.	Działaniem	

priorytetowym	 jest	 zintegrowanie	 dróg	 rowerowych	 w	 jeden	 system,	 który	 powinien	

obejmować	połączenie	strategicznych	punktów	miasta	Sandomierz	oraz	gmin	ościennych.	

MOF	Sandomierz	posiada	istotny	potencjał	do	rozwoju	funkcji	turystycznej.	Największymi	

walorami	warunkującymi	rozwój	turystyki	i	rekreacji	na	terenie	MOF	Sandomierz	są	liczne	

tereny	zielone,	urozmaicona	rzeźba	terenu,	niski	stopień	zanieczyszczenia	gleb	i	powietrza	

oraz	walory	kulturowe.	Ważne	w	rozwoju	 turystycznym	MOF	Sandomierz	 jest	 tworzenie	

punktów	węzłowych	dla	obsługi	ruchu	turystycznego.		
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Wyznaczone	 punkty	 powinny	 koncentrować	 funkcje	 turystyczne	 w	 danych	 gminach.	

Dotyczy	to	organizacji	punktów	informacji	turystycznej,	przygotowania	miejsc	odpoczynku,	

wypożyczalni	 sprzętu	 turystycznego,	 lokalizacji	 parkingów	 czy	 bazy	 noclegowej		

i	 gastronomicznej.	 W	 Sandomierzu,	 jako	 centrum	 obsługi	 ruchu	 turystycznego,	 należy	

poszerzać	 ofertę	 atrakcji	 kulturalnych,	 imprez	 i	 festiwali,	 atrakcyjnych	 przestrzeni	

publicznych,	obiektów	handlowych,	urządzeń	sportu	i	rekreacji.		

Istotnym	wyzwaniem,	także	w	odniesieniu	do	polityki	przestrzennej	MOF	Sandomierz,	jest	

potrzeba	 ochrony	 i	 poprawy	 stanu	 środowiska.	 Przyroda	 jest	 	 znaczącym	 atutem	 MOF	

Sandomierz.	 W	 tym	 kontekście	 głównym	 zagrożeniem	 jakości	 życia	 mieszkańców	 oraz	

ewentualną	 barierą	 procesów	 rozwojowych	 jest	 jakość	 wód,	 przede	 wszystkim	 Wisły.	

Podejmowane	będą	kroki	zapobiegające	dalszej	degradacji	wód	oraz	polegające	na	

utrzymaniu	i	ochronie	ich	naturalnego	stanu.	Wisła	jest		ważną	̨ostoją	zwierząt,	w	tym	

ptaków,	 objętych	 ochroną,	 a	 ich	 walory	 krajobrazowe	 stanowią	 atrakcję	 dla	 turystów	

odwiedzających	 MOF	 Sandomierz.	 Zagrożeniem	 jest	 nieuporządkowana	 gospodarka	

wodno-ściekowa,	 rozwój	 turystyki.	 Zanieczyszczenia	 pochodzą	 także	 ze	 spływów	

powierzchniowych	 z	 pól	 użytkowanych	 rolniczo.	 Obszarem	 problemowym	 są	̨ też	 tereny	

rekreacyjne	i	mieszkalne	położone	w	bliskiej	odległości	od	rzek	i	jezior.		

Uporządkowanie	 gospodarki	 wodno-ściekowej	 jest	 najważniejszym	 kierunkiem	

rozwoju	 infrastruktury	 technicznej,	który	wpływać	będzie	na	ochronę	wód.	W	celu	

ograniczenia	presji	działań́	człowieka	na	zasoby	środowiska	przyrodniczego	konieczne	jest	

rozwijanie	na	terenach	wiejskich.	

Do	głównych	celów	polityki	przestrzennej	należy	ochrona	historycznej	tożsamości	regionu	

poprzez	 odpowiednie	 kształtowanie	 zagospodarowania	 przestrzennego.	 Dobra	 kultury	

materialnej	 o	 zabytkowym	 charakterze	 zlokalizowane	 na	 terenie	 MOF	 są	 wyrazem	

lokalnego	 krajobrazu	 kulturowego	 i	 jako	 takie	 wymagają	 ochrony	 podczas	 wszelkich	

działań	w	zakresie	planowania	przestrzennego.	Ważną	̨kwestią	jest	zahamowanie	procesów	

degradacji	obiektów	zabytkowych	i	ich	otoczenia,	a	w	miarę	możliwości	wykorzystanie	ich	

do	celów	społecznych	i	gospodarczych.		

Negatywne	 zjawiska	 społeczne	 charakteryzują	 się	 koncentracją	 w	 wybranych	

przestrzeniach	MOF.	Miasto	Sandomierz	prowadzi	rewitalizację	starego	miasta,	pozostałe	

gminy	skupiają	się	na	terenach	po	zagrożonych	trwałą	marginalizacją.		
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W	odniesieniu	do	rozwoju	przestrzennego	i	spójności	społecznej	obszarów	wiejskich	należy	

zwrócić	 szczególną	 uwagę	 na	 największe	 wsie,	 które	 spełniają	 najważniejsze	 funkcje	

gospodarcze,	społeczne,	administracyjne,	usługowe	i	kulturalne.	Poprawa	funkcjonalności,	

estetyki,	powiązań	komunikacyjnych	podnieść	ma	atrakcyjność	przestrzeni.		

Zakłada	się,	że	rewitalizacja	na	obszarach	MOF	Sandomierz	będzie	kontynuowana,	nieznana	

jest	 jednak	 dokładana	 lokalizacja	 przyszłych	 obszarów	 rewitalizacji.	 Związane	 jest	 to		

z	koniecznością	ponownej	delimitacji	negatywnych	zjawisk	na	obszarze	MOF	Sandomierz		

i	przygotowania	gminnych	programów	rewitalizacji.		

3.3.	 Ustalenia	 i	 rekomendacje	 w	 zakresie	 kształtowania	 i	 prowadzenia	 polityki	
przestrzennej		

1.	Tereny	inwestycyjne		

Ø lokalizacja	w	bezpośrednim	sąsiedztwie	ważnych	węzłów	komunikacyjnych	

Ø dogodne	dla	logistyki,	zwarte	przestrzenie;		

Ø wyposażenie	w	odpowiednią	infrastrukturę	techniczną;	

Ø zapewnienie	 połączenia	 z	 aktualnym	 wewnętrznym	 i	 zewnętrznym	 układem	

komunikacyjnym	oraz	dostępu	do	sieci	komunikacji	publicznej;		

Ø położenie	 poza	 układem	 obszarów	 chronionych	 i	 wrażliwych	 przyrodniczo	 oraz		

w	 miejscach,	 które	 nie	 będą	 generować	 negatywnych	 oddziaływań	 dla	 stref	

mieszkaniowych.		

2.	Układ	komunikacyjny		

Ø uzupełnienie	układu	drogowego	w	miejscach	najsłabiej	obsługiwanych,	w	tym	

nowych	terenach	zabudowy	inwestycyjnej	i	turystycznej;		

Ø zapewnienie	optymalnych	połączeń	z	układem	zewnętrznym	oraz	pomiędzy	

gminami		

Ø połączenie	istniejącej	sieci	dróg	rowerowych;		

Ø prowadzenie	dróg	rowerowych	przy	miejscach	atrakcyjnych	turystycznie,		

Ø wprowadzenie	rozwiązań	zmniejszających	ruch	samochodowy,	uspokajających	ruch,	

zapewniających	dostępność	miejsc	parkingowych	przy	kluczowych	obiektach	oraz	

zwiększających	bezpieczeństwo	i	komfort	pieszych	i	rowerzystów		
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3.	Mieszkalnictwo		

Ø przeciwdziałanie	 dezurbanizacji	 i	 rozpraszaniu	 zabudowy	 -	 uzupełnienie		

i	 uporządkowanie	 struktury	 istniejącej	 zabudowy,	 a	 dopiero	 po	 odpowiednim	

wypełnieniu	tej	przestrzeni	zagospodarowywanie	terenów	niezainwestowanych;		

Ø nowoprojektowana	 zabudowa	 powinna	 stanowić	 odzwierciedlenie	 i	 uzupełnienie	

zabudowy	już	istniejącej	(wkomponowanie	w	istniejące	struktury	przestrzenne);		

Ø etapowy	rozwój	struktury	urbanistycznej,	w	zależności	od	sytuacji	demograficznej;		

Ø modernizacja	 istniejących	 zasobów	 mieszkaniowych,	 zwiększenie	 efektywności	

energetycznej	budynków;		

Ø wzmocnienie	roli	centrów	wsi	jako	miejsca	spotkań	i	rekreacji	mieszkańców;		

Ø zapewnienie	bliskiej	 dostępności	 terenów	 zieleni	 oraz	 funkcjonalnych	przestrzeni	

publicznych;		

Ø zapewnienie	dostępności	do	infrastruktury	usług	społecznych.		

4.	Turystyka		

Ø kształtowanie	głównych	turystycznych	punktów	węzłowych;		

Ø wyznaczenie	nowych	obszarów	usług	turystyki	gmin	MOF	Sandomierz		

Ø uzupełnienie	turystycznego	zagospodarowania	brzegów	Wisły		

Ø włączenie	 rzeki	 Wisły	 i	 terenów	 do	 niej	 przyległych	 w	 świadomie	 kształtowany	

system	terenów	o	funkcjach	przyrodniczo-rekreacyjnych	i	krajobrazowych;		

Ø włączenie	przestrzeni	MOF	Sandomierz	w	system	regionalnych	i	ponadregionalnych	

tras	turystycznych.		

5.	Ochrona	środowiska		

Ø kształtowanie	 zagospodarowania	 przestrzennego	 przy	 uwzględnieniu	 ochrony	

walorów	przyrodniczych	i	krajobrazowych,	w	szczególności	w	celu	poprawy	jakości	

wód	powierzchniowych;		

Ø projektowanie	i	realizacja	ogólnodostępnych	terenów	zieleni	w	dolinie	rzeki	Wisły;		

Ø uporządkowanie	 gospodarki	 wodno-ściekowej,	 realizacja	 nowych	 zespołów	

zabudowy	 wraz	 z	 uporządkowaniem	 systemu	 dostarczania	 wody	 i	 odbierania	

ścieków;		

Ø uporządkowanie	turystyki	indywidualnej	na	terenach	bezpośrednio	przy	rzece	

Wiśle;		
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Ø wdrażanie	rozwiązań	z	zakresu	zielono-niebieskiej	infrastruktury	w	przestrzeniach		

i	 budynkach	 publicznych,	 zachowanie	 i	 zwiększenie	 powierzchni	 biologicznie	

czynnych/zielonych	w	celu	minimalizowania	ryzyk	związanych	ze	skutkami	zmian	

klimatu.		

6.	Dziedzictwo	kulturowe		

Ø zachowanie	 wartościowych	 zasobów	 dziedzictwa	 kulturowego	 oraz	

wyeksponowanie	 obszarów	 i	 obiektów	 o	 istotnych	 wartościach	 kulturowych,	

społecznych	i	gospodarczych;		

Ø 	rozwój	 przestrzenny	 wsi	 powinien	 uwzględniać	 historyczny	 układ,	 tj.	 linię	

zabudowy,	 rozmieszczenie	 zabudowy	 po	 jednej	 lub	 po	 dwóch	 stronach	 drogi,	

gabaryty	budynków	i	elementy	zagospodarowania;		

Ø zwiększenie	 atrakcyjności	 budynków	 i	 przestrzeni	 zabytkowego	 śródmieścia	

Sandomierza,	 wykreowanie	 prestiżowej	 przestrzeni	 wysokiej	 jakości,	 będącej	

dobrym	miejscem	do	życia	dla	mieszkańców	(wraz	z	centrum	usługowym);		
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4. SYSTEM	ZARZĄDZANIA	
 

System	 wdrażania,	 monitorowania	 i	 finansowania	 Strategii	 Rozwoju	 zawiera	

bezpośrednie	odniesienie	do	procedur	i	zakresu	odpowiedzialności	za	realizację	zapisów	

strategicznych,	dokonanie	pomiaru	i	obserwacji	postępów	w	realizacji	Strategii.	

Wdrażanie	Strategii	powinno	odbywać	się	z	zachowaniem	kilku	kluczowych	zasad,	

istotnych	dla	prawidłowego	systemu	funkcjonowania	systemu	zarządzania:	

• Partnerstwo:	należy	pamiętać	o	kreowaniu	partnerskich	warunków	współpracy	

między	stronami	Porozumienia,	w	tym	budowaniu	odpowiednich	relacji	między	

poszczególnymi	 podmiotami,	 nie	 tylko	 publicznymi,	 ale	 też	 prywatnymi,	

szczególnie	społecznymi;	

• Równość:	wszyscy	partnerzy	powinni	być	przekonani	co	do	łączącej	ich	wspólnoty	

interesów	i	celów.	System	wdrażania	Strategii	powinien	w	takim	samym	stopniu	

uwzględniać	 wszystkich	 partnerów,	 bez	 względu	 na	 różnice	 w	 ich	 potencjale,	

wielkości	czy	finansach;	

• Elastyczne	rozwiązania:	należy	liczyć	się	z	tym,	że	z	biegiem	czasu	i	zmieniającymi	

się	 uwarunkowaniami,	 pewne	 mechanizmy	 zapewniające	 efektywność	 działań	

mogą	 okazać	 	 się	 	 nieaktualne/nieprzydatne.	 	 Należy	 	 	 więc	 	 tak	 	 formułować			

rozwiązania	 i	 procedury,	 aby	 sprawnie	 można	 było	 je	 dostosować	 do	

zmieniających	się	wyzwań	i	potrzeb;	

• Racjonalne				wydatkowanie				środków					publicznych:					mechanizmy					zarządcze		

w	 poszczególnych	 gminach	 Partnerstwa	 nie	 mogą	 prowadzić	 do	 mnożenia	 się	

struktur	i	nieuzasadnionego	wydatkowania	środków	publicznych;	

• Stała	 współpraca:	 zasady	 wdrażania	 dokumentu	 powinny	 być	 jasno	 określone.	

Istotne	jest	wprowadzenie	mechanizmu	współpracy	z	góry	określoną	minimalną	

częstotliwością	 spotkań	 osób	 decyzyjnych	 i	 koordynujących	 proces	 realizacji	

Strategii.	Należy	dążyć	do	budowania	partnerstw	i	współpracy	z	sektorami	innymi	

niż	tylko	publiczne.	

W	niniejszym	rozdziale	wskazano	podmioty	zaangażowane	w	realizację	Strategii,	

biorąc	pod		uwagę		ich		rolę,		kompetencje		i		relacje		między		nimi.		Wskazano		mechanizmy		

i	narzędzia	wdrażania	Strategii,	określono	sposób	monitorowania	 i	 ewaluacji	 realizacji	

Strategii	oraz	wskazano	wytyczne	do	sporządzania	dokumentów	wykonawczych.	
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4.1.	Wdrażanie	i	monitoring		
 

Strategia	 Miejskiego	 Obszaru	 Funkcjonalnego	 Sandomierz	 jest	 dokumentem	

strategicznym	 wyznaczającym	 kierunki	 działań,	 które	 sukcesywnie	 powinny	 być	

wdrażane.	Jest	dokumentem	komplementarnym	do	Strategii	Rozwoju	Województwa	

Świętokrzyskiego	do	roku	2030	oraz	strategii	lokalnych	gmin,	tj.	stanowi	uzupełnienie	

i	 rozwinięcie	 założeń	 rozwoju,	 które	 realizowane	 będą	 w	 sposób	 skoordynowany,	

partnerski	 i	 przynoszący	wzajemne	 korzyści	 dla	 partnerów	 z	 obszaru	MOF	 Sandomierz.	

Spójność	planowania	na	poziomie	regionalnym	i	 lokalnym	jest	kluczowa	dla	powodzenia	

realizacji	zamierzeń	rozwojowych	w	ujęciu	MOF	Sandomierz.	

Strategia	MOF	Sandomierz	jest	dokumentem	ukierunkowanym	na	podnoszenie	jakości	

życia	 mieszkańców,	 budowanie	 trwałych	 przewag	 konkurencyjnych	 MOF	 Sandomierz.	

Opracowana	została	 z	myślą	o	 integrowaniu	 i	wspieraniu	działań	 rozwojowych	w	ujęciu	

partnerstwa	 ponadlokalnego.	 Strategia	 bazuje	 na	 szczegółowej	 diagnozie	 społeczno-

gospodarczej	i	uwzględnia	uwarunkowania	przestrzenne	rozwoju	MOF	Sandomierz.		

Monitorowanie	 realizacji	 Strategii	 polegać	 będzie	na	 zbieraniu	 informacji	 i	 analizowaniu	

poziomu	 zbieżności	 podejmowanych	 działań	 z	 określonymi	 w	 strategii	 kierunkami	 -

przypisanie	 inwestycji-	 projektu	 do	 poszczególnych	 kierunków	 działań.	 Uzupełnieniem	

monitoringu	opierającego	się	na	produktach	będzie	analiza	wskaźnikowa,	odnosząca	się	do	

wyzwań	rozwojowych.	Monitoring	będzie	realizowany	w	odstępach	rocznych.		

System	monitoringu	 stanowić	 będzie	podstawę	do	 ewaluacji	 i	 oceny	 stopnia	 aktualności	

Strategii.	Aktualizacja	Strategii	możliwa	będzie	w	przypadku	stwierdzenia	istotnych	zmian	

uwarunkowań	rozwojowych	MOF	Sandomierz.		

Monitoring	 ma	 na	 celu	 gromadzenie	 oraz	 analizę	 danych	 na	 temat	 przebiegu	

realizacji	danego	programu,	pozwala	na	wyłapywanie	ewentualnych	nieprawidłowości		

w	 jego	 realizacji	 i	 wprowadzanie	 niezbędnych	 korekt	 umożliwiających	 osiągnięcie	

wcześniejszych	założeń.	

Określenie	 systemu	 monitorowania	 umożliwi	 gromadzenie	 bieżących	 danych	

dotyczących	 postępów	 we	 wdrażaniu	 oraz	 osiąganiu	 celów	 założonych	 w	 Strategii.	

Pozwoli	również	na	obserwację	rezultatów	prowadzonych	działań,	a	w	razie	potrzeby	na	

wprowadzenie	 niezbędnych	 korekt	 oraz	 aktualizacji	 dokumentu.	 Zakres	 monitoringu		

i	ewaluacji	Strategii	wyznaczają	określone	w	niej	cele	strategiczne,	działania	priorytetowe	

oraz	 zaplanowane	 zadania	 i	 projekty	 strategiczne.	 Monitoring	 Strategii	 prowadzony	
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będzie	w	zakresie	finansowym	oraz	rzeczowym.	

Monitoring	 rzeczowy	 dostarczy	 danych	 na	 temat	 aktualnego	 stanu	 realizacji	

Strategii	oraz	umożliwi	ocenę	postępu	i	efektywności	jego	głównych	założeń.	Mierzone	

będą	 one	 za	 pomocą	 dwuletnich	 zmian	 wskaźników	 produktu	 i	 rezultatu,	

przyporządkowanych	 do	 konkretnych	 projektów	 strategicznych,	 jak	 i	 wskaźników	

oddziaływania	 mierzonych	 co	 2	 lata,	 w	 odniesieniu	 do	 celów	 strategicznych,	 które	

wykorzystane	zostały	na	etapie	diagnostycznym	obszaru	(Diagnoza	sytuacji	 społecznej,	

gospodarczej	i	przestrzennej	Miejskiego	Obszaru	Funkcjonalnego	Sandomierz).	W	związku	

z	 tym	 posłużą	 do	 przedstawienia	 skali	 i	 charakteru	 zmian	 w	 aktualnej	 sytuacji	 czy	

tendencji	zachodzących	na	obszarze	w	porównaniu	do	województwa	i	kraju.	Wszystkie	

wskaźniki	 gromadzone	 będą	 na	 bieżąco,	 w	 miarę	 postępu	 prac,	 natomiast	 ich	 stan	

osiągnięcia	 podawany	 będzie	 cyklicznie	 w	 raportach	 co	 2	 lata.	 Punktem	 odniesienia		

w	procesie	weryfikacji	będą	dane	bazowe	dostępne	na	etapie	opracowania	Diagnozy,	czyli	

według	stanu	na	koniec	2019	roku.	

Monitoring	 finansowy	 dostarczy	 danych	 na	 temat	 szacunkowego	 kosztu	 oraz	

wykorzystanych	 źródeł	 finansowania,	 będących	 podstawą	 do	 oceny	 sprawności	

wydatkowania	 środków.	 Na	 poziomie	 dokumentu	 zakłada	 się	 monitoring	 w	 oparciu		

o	 okresowe	 sprawozdania	 finansowe.	 Dane	 zawarte	 w	 tych	 opracowaniach	 powinny	

obejmować	 m.in.	 wysokość	 wkładu	 własnego	 i	 pozyskanych	 środków	 zewnętrznych,	

wydatki	 poniesione	 w	 okresie	 objętym	 sprawozdaniem	 oraz	 od	 początku	 realizacji	

projektu,	 procentowy	 stan	 zaawansowania	 realizacji	 interwencji,	 stopień	 osiągnięcia	

założonych	 wskaźników,	 a	 także	 informacje	 na	 temat	 postępu	 wykonania	 przyjętego	

harmonogramu	w	oparciu	o	ustalony	plan	finansowy.	

Do	 końca	 I	 kwartału	 kolejnego	 roku	 po	 skończonym	okresie	 sprawozdawczym,	

wydziały/referaty	Urzędów	członków	Partnerstwa,	 jednostki	organizacyjne	gmin	 i/lub	

podmioty	 odpowiedzialne	 za	 realizację	 poszczególnych	 projektów	 strategicznych	

zobowiązane	są	do	składania	informacji	okresowej	do	poszczególnych	Koordynatorów	ds.	

Strategii	 MOF	 Sandomierz.	 Dzięki	 temu	 sprawozdawczość	 zakłada	 bieżący	 i	 ciągły	

przepływ	 aktualnych	 informacji,	 co	 pozwala	 na	 weryfikację	 nieprawidłowości	 oraz	

wykrycie	problemów	w	procesie	wdrażania	i	monitorowania	dokumentu.	
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Za	wdrażanie	Strategii	odpowiedzialni	są	reprezentanci	gmin	członkowskich	MOF	

Sandomierz	 tj.	 Burmistrz	 Miasta	 Sandomierz,	 Wójtowie	 gmin	 Obrazów,	 Samborzec,	

Wilczyce	 i	 Dwikozy.	 Władze	 Gmin	 wyznaczą	 w	 poszczególnych	 gminach	 po	 jednym	

Koordynatorze	ds.	Strategii	MOF	Sandomierz,	którzy	będą	tworzyli	Zespół	Operacyjny	MOF	

Sandomierz	 zarządzający	 całym	 procesem	 wdrażania,	 koordynujący	 działania		

i	 przygotowujący	 	 raport	 z	 monitoringu	 w	 okresach	 dwuletnich.	 Monitoring	 polegać	

będzie	 na	 systematycznym	 zbieraniu	 oraz	 analizowaniu	 ilościowych	 i	 jakościowych	

informacji	na	temat	wdrażanych	projektów,		a		także		założonych		celów		dokumentu		na		

podstawie	 	danych	 	gromadzonych	 i	przekazywanych	przez	poszczególne	 samodzielne	

stanowiska	 pracy	 /	 referaty	 /	 wydziały	 Urzędów	 członków	 Partnerstwa,	 jednostki	

organizacyjne	gmin	oraz	inne	instytucje	zewnętrzne	 i	podmioty	realizujące	projekty	na	

obszarze	 Partnerstwa	 i/lub	 będące	 partnerami	 w	 realizacji	 określonych	 działań.	 Dla	

zwiększenia	 skuteczności	 realizacji	 Strategii	 i	 podkreślenia	 roli	 partnerów	w	 procesie	

zarządzania,	 a	 także	wzmocnienia	 procesów	partycypacji	 na	 etapie	wdrażania	 i	 oceny	

realizacji	 dokumentu,	 powołany	 zostanie	 Komitet	 Monitorujący	 ZIT	 (ciało	 doradcze	

Lidera	Porozumienia),	czyli	zespół	składający	się	z	osób	i	podmiotów	z	różnych	sektorów.	

Poniżej	 na	 schemacie	 przedstawiono	 instytucjonalną	 strukturę	 systemu	 wdrażania,	

monitorowania,	ewaluacji	i	aktualizacji	dokumentu.	
 
Ryc.	 12.	 Instytucjonalna	 struktura	 systemu	 wdrażania,	 monitorowania,	 ewaluacji		
i	aktualizacji	Strategii	Miejskiego	Obszaru	Funkcjonalnego	Sandomierz		

Organy	wykonawcze	MOF	Sandomierz	
• wdrażanie	-	stymulowanie	działań;	
• integrowanie	zasobów;	
• funkcja	decyzyjna,	opiniodawcza	i	kontrolna;	
• podejmowanie	decyzji	niezbędnych	do	bieżącego	funkcjonowania	struktur	Porozumienia;	
• powoływanie	członków	Zespołu	Operacyjnego	(Koordynatorów	ds.	Strategii	MOF	Sandomierz);	
• prowadzenie	konsultacji	społecznych	i	opiniowanie	na	etapie	ewentualnych	aktualizacji	

dokumentu,	przedstawianie	projektu	dokumentu	do	zatwierdzenia	przez	organy	
uchwałodawcze 

Organy	stanowiące	(Rady	Miejskie)	
• wsparcie	merytoryczne	przy	realizacji	i	ewaluacji	Strategii;	
• wsparcie	merytoryczne	przy	podejmowaniu	decyzji	strategicznych;	
• akceptacja	sprawozdań	z	realizacji	Strategii;	
• analizowanie	postępów	wdrażania	Strategii;	
• przyjmowanie	aktualizacji	Strategii;	
• uwzględnienie	zadań	zaplanowanych	do	realizacji	przy	przyjmowaniu	budżetów	gmin	oraz	

wieloletnich	planów	inwestycyjnych	lub	innych	dokumentów	strategicznych	o	znaczeniu	
lokalnym.	
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Zespół	Operacyjny	MOF	Sandomierz	-	Koordynatorzy	ds.	Strategii	MOF	Sandomierz	
• upowszechnianie	założeń	Strategii	wśród	mieszkańców	obszaru;	
• inicjacja	realizacji	działań	priorytetowych;	
• koordynacja	działań,	w	tym	koordynacja	przygotowania	okresowych	sprawozdań	z	realizacji	

Strategii	
-	 sporządzanie	 co	 2	 lata	 raportu	 z	 postępu	 realizacji	 dokumentu.	 Raport	 będzie	 zawierał	
informacje	na	 temat	wartości	wskaźników	monitoringowych	 (produktu,	 rezultatu)	 i	wartości	
wskaźników	oddziaływania,	mierzonych	co	2	lata;	

• udostępnianie	lokalnej	społeczności	wyników	sprawozdawczości	poprzez	ich	publikowanie	na	
stronach	internetowych	gmin	oraz	w	Biuletynach	Informacji	Publicznej,	a	także	przekazywanie	
informacji	wszystkim	zainteresowanym	podmiotom	podczas	spotkań;	

• poszukiwanie	nowych	źródeł	finansowania;	
• ewaluacja	i	ewentualne	przygotowanie	zmian	do	aktualizacji;	
• pełni	funkcje	koordynatora	w	przypadku	realizacji	projektów	strategicznych	lub	zadań	w	

Partnerstwie;	
• koordynacja	współpracy	między	stronami	Porozumienia;	
• bieżący	roboczy	kontakt	z	osobami	odpowiedzialnymi	za	przygotowanie	i	realizację	projektów;	
• współpraca	z	ekspertami	zewnętrznymi	oraz	instytucjami	zaangażowanymi	w	realizację	

Strategii.	
Komórki	Urzędów	i	jednostki,	Partnerzy	

• realizacja	poszczególnych	zadań	i	projektów;	
• przekazywanie	informacji	o	stopniu	realizacji	zadań	do	Koordynatora	ds.	Strategii	MOF	

Sandomierz,	sporządzanie	statystyk	i	gromadzenie	danych	pomocnych	w	procesie	
monitorowania;	

• zgłaszanie	wniosków	do	zmian	w	Strategii.	
Komitet	Monitorujący	ZIT	(ciało	doradcze	Lidera	Porozumienia)	

• opiniowanie	projektów	zmian/aktualizacji	Strategii;	
• inicjowanie	i	proponowanie	nowych	projektów	i	rozwiązań	organizacyjnych;	
• organ	konsultacyjno-doradczy	Lidera	Porozumienia.	

Źródło:	Opracowanie	własne	

Na	 etapie	 wdrażania	 Strategii	 MOF	 Sandomierz,	 spotkania	 reprezentantów	

powinny	odbywać	się	nie	rzadziej	niż	jeden	raz	w	półroczu.	Organizatorem	spotkań	jest	

Lider,	 jednak	 spotkanie	może	być	 zorganizowane	na	wniosek	 reprezentanta	 każdej	 ze	

stron	Porozumienia.	Organy	wykonawcze	gmin	członkowskich	powinni	szybko	reagować	

na	potrzeby	decyzyjne	wyrażane	przez	Zespół	Operacyjny,	tak	by	łatwy	kontakt	między	

poziomami	 zarządzania	 przyspieszał	 proces	 wdrażania	 Strategii.	 Ma	 to	 umożliwić	

sprawną	ewaluację	Strategii	 i	poszczególnych	działań	oraz	pozwolić	na	podejmowanie	

świadomych	 decyzji	 o	 niezbędnych	 zmianach	 w	 Strategii	 lub	 przyjętych	 metodach	

działania.	

Zespół	Operacyjny	jest	podmiotem		roboczym		pełniącym		kluczową		rolę		doradczą		

w	procesie	wdrażania	strategii	ponadlokalnej.	W	skład	Zespołu	wchodzą	przedstawiciele	

wszystkich	 stron	 Porozumienia	 (Koordynatorzy	 ds.	 Strategii),	 którzy	 na	 poziomie	

roboczym	koordynują	proces	wdrażania	Strategii.	Prace	Zespołu,	które	koordynuje	Lider	

Porozumienia,	służą	prawidłowemu	i	skutecznemu	wdrażaniu	Strategii	przede	wszystkim	
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w	zakresie	realizacji	konkretnych	projektów.	Członkowie	Zespołu	Operacyjnego	powinni	

być	ze	sobą	w	stałym	kontakcie	i	spotykać	się	z	Burmistrzami	gmin	porozumienia	w	razie	

potrzeby	 lub	 co	 najmniej	 jeden	 raz	 w	 półroczu,	 celem	 omówienia	 postępów	 prac,	

wspólnego	 rozwiązywania	 ewentualnych,	 pojawiających	 się	 problemów,	 potrzeb	

wynikających	z	realizacji	Strategii	itp.	

Komitet	Monitorujący	ZIT	stanowi	forum	współpracy	i	dialogu	z	organami	gmin		

MOF	w	sprawach	dotyczących	przygotowania,	prowadzenia	i	oceny	Strategii	oraz	pełni	

funkcję	 konsultacyjno-doradczą	 dla	 Lidera	 Porozumienia.	 Członków	 Zespołu	 powołają	

Burmistrzowie	gmin	porozumienia	spośród	przedstawicieli	różnych	grup	interesariuszy	–	

w	skład	zespołu	będą	wchodzić	przedstawiciele	sektora	społecznego,	biznesowego	oraz	

publicznego	 z	 gmin	 partnerskich.	 Zespół	 będzie	 stanowił	 ważny	 kanał	 komunikacji	

między	gminami	będącymi	stronami	Porozumienia		a		mieszkańcami		obszaru		i		innymi		

interesariuszami,	 	 np.	 	 osobami	 	 z	 otoczenia	 biznesu,	 które	 nie	 są	 mieszkańcami,	 ale	

prowadzą	lub	chcą	prowadzić	na	tym	terenie	działalność	gospodarczą.	

Monitoring	 realizacji	 Strategii	 prowadzony	 będzie	 w	 odniesieniu	 do	 wskaźników	

produktów	 i	 rezultatów	mających	 swoje	 źródło	w	 efektach	poszczególnych	projektów		

i	zadań,	uwzględnionych	w	planie	operacyjnym	Strategii.	Monitoring	realizacji	Strategii,	

w	 tym	osiągniętych	wskaźników	odbywa	się	 raz	na	2	 lata	 i	 jest	 realizowany	do	końca		

I	kwartału	kolejnego	roku	po	skończonym	okresie	sprawozdawczym	–	pierwszy	okres	

sprawozdawczy	 przypada	 na	 lata	 2022–2023,	 więc	 pierwszy	 raport	 z	 monitoringu	

powinien	być	wykonany	do	końca	czerwca	2024	r.	 Informacje	na	 temat	 stanu	realizacji	

Strategii	 będą	 przekazywane	 mieszkańcom	 	 obszaru,	 	 jak	 	 również	 	 wszystkim		

zainteresowanym,	 w	 	 formie	 	 raportów	 z	 monitoringu,	 za	 pośrednictwem	 stron	

internetowych	 członków	 Partnerstwa,	 a	 także	 podczas	 spotkań	 w	 trakcie	 realizacji	

Strategii	 z	 różnymi	 grupami	 społecznymi,	 w	 tym	 mieszkańcami,	 przedsiębiorcami,	

organizacjami	 pozarządowymi.	 Monitorowanie	 przebiegu	 rozwoju	 społeczno-

gospodarczego	 oraz	 zmian	 w	 zagospodarowaniu	 przestrzennym	 obszaru	 będzie	

procesem	 	 ciągłym.	 	 Sporządzany	 raport	 powinien	 wskazywać	 na	 zachodzące	

przeobrażenia	 i	 tendencje	 rozwoju	 oraz	 umożliwiać	 dokonywanie	 oceny	 stopnia	

realizacji	 zapisanych	 celów,	 które	 mierzone	 będą	 za	 pomocą	 dwuletnich	 zmian	

wskaźników.	W	 tabeli	 nr	1	przedstawiono	wskaźniki	mierzalności	 rozwoju,	 natomiast		

w	 tabeli	 nr	2	wskaźniki	produktu	 i	 rezultatu,	 które	powinny	być	osiągnięte	na	koniec	

realizacji	 Strategii	 –	 wszystkie	 będą	 przedmiotem	 monitoringu.	 Wartość	 bazowa	 dla	

wskaźników	wynosi	zero.	
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Tabela	nr	1.	Wskaźniki	mierzalności	rozwoju	MOF	Sandomierz	

	

Lp.	

	

Nazwa	wskaźnika	
Wartość	
wskaźnika	
dla	MOF	

Sandomierz	
koniec:	

Wartość	wskaźnika	
–	średnia	ogółem	
dla	województwa	
świętokrzyskiego	

na	koniec:	

Wartość	wskaźnika	
–	średnia	ogółem	

dla	Polski	
na	koniec:	

	
Pożądana	wartość	wskaźnika	

dla	MOF	Sandomierz	na	koniec:	

	 2019	r.	 2019	r.	 2019	r.	 2030	r.	

1.	 Liczba	ludności	ogółem	 	 1	233	961	 38	382	576	 40	176	(wzrost	o	1%)	

	
	
	
2.	

	
Udział	ludności	wg	
ekonomicznych	grup	
wieku	w	[%]	ludności	
ogółem	

w	wieku	
przedprodukcyjnym	 	 16,5	 18,1	 Osiągnięcie	wartości	powyżej	średniej	

dla	województwa	na	koniec	2030	r.	

w	wieku	
produkcyjnym	

	 59,9	 60,0	 Osiągnięcie	wartości	powyżej	średniej	
dla	województwa	na	koniec	2030	r.	

w	wieku	
poprodukcyjnym	 	 23,7	 21,9	 Utrzymanie	wskaźnika	na	poziomie	

nie	wyższym	niż	24,3%	

3.	 Współczynnik	przyrostu	naturalnego	(przeliczenie	
na	1000	mieszkańców)	 	 -3,5	 -0,9	

Wskaźnik	na	poziomie	dodatnim	

4.	 Saldo	migracji	ogółem	na	1	000	ludności	 	 -2,8	 0,2	
Wskaźnik	na	poziomie	dodatnim	

5.	 Udział	bezrobotnych	zarejestrowanych	w	liczbie	
ludności	w	wieku	produkcyjnym	[%]	 	 5,7	 3,8	 Utrzymanie	wskaźnika	na	poziomie	

nie	wyższym	niż	3,3%	
	
5.	 Fundacje,	stowarzyszenia	i	organizacje	społeczne	

na	10	tys.	mieszkańców	

	 	
37	

	
38	

Wskaźnik	wyższy	od	średniej	dla	
województwa	i	średniej	dla	kraju	na	

koniec	2030	r.	

6.	 Jednostki	nowo	zarejestrowane	w	rejestrze	
REGON	na	10	tys.	ludności	 	 76	 99	 77	(wzrost	o	5%)	

7.	 Podmioty	wpisane	do	rejestru	REGON	na	10	tys.	
ludności	 	 994	 1	175	 1	200	(wzrost	o	15%)	

8.	 Podmioty	na	1000	mieszkańców	w	wieku	
produkcyjnym	 	 158	 196	 203	(wzrost	o	15%)	

9.	 Osoby	fizyczne	prowadzące	działalność	
gospodarczą	na	10	tys.	mieszkańców	 	 722	 837	 Utrzymanie	wskaźnika	na	poziomie	

nie	niższym	niż	851	
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10. 
Gospodarstwa domowe korzystające ze 
środowiskowej pomocy społecznej w przeliczeniu 
na 10 tys. mieszkańców 

  
299 

 
215 

Utrzymanie wskaźnika na poziomie 
niższym od średniej dla województwa 
i kraju na koniec 2030 r., jednocześnie 

nie więcej niż 170 
 

11. 

 
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności 

  
2 

 
2 

Utrzymanie wskaźnika na poziomie 
wyższym od średniej dla 

województwa i kraju na koniec 
2030 r., jednocześnie nie mniej niż 4 

 
12. 

Pozwolenia wydane na budowę i zgłoszenia 
budowy z projektem budowlanym w przeliczeniu 
na 10 tys. mieszkańców 

  
25 

 
28 

Utrzymanie wskaźnika na poziomie 
wyższym od średniej dla 

województwa i kraju na koniec 
2030 r. 

13. Udział [%] dochodów własnych w dochodach 
ogółem  39,5 49,6 min. 49% 

 
14. 

 
Wydatki ogółem na 1 mieszkańca [zł] 

  
5 370 

 
6 051 

Osiągnięcie wskaźnika na poziomie 
średniej dla województwa i/lub kraju 

na koniec 2030 r. 

15. Wydatki majątkowe na 1 mieszkańca [zł]  1 003 1 011 
Wskaźnik na poziomie wyższym od 
średniej dla województwa i kraju na 

koniec 2030 r. 

16. Wydatki bieżące na 1 mieszkańca [zł]  4 382 5 039 min. 75% średniej krajowej 
na koniec 2030 r. 

Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	danych	Głównego	Urzędu	Statystycznego,	stat.gov.pl	
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Tabela	2.	Wskaźniki	produktu	i	rezultatu	do	osiągnięcia	w	wyniku	realizacji	Strategii	-	do	uzupełnienia	w	trakcie	
konsultacji	

	
Lp.	

	
Nazwa	miernika	

Jednostka	
miary	

	
Źródło	
danych	

Wartość	docelowa	
śródokresowa	

(stan	na	koniec	2025	r.)	

Wartość	docelowa	
(stan	na	koniec	2030	r.)	

WSKAŹNIKI	PRODUKTU	

Priorytet	1.1.	Edukacja	przyszłości	MOF	Sandomierz	

1.	 Pojemność	ekologicznego	taboru	do	zbiorowego	transportu	
publicznego	 pasażerowie	 	 	 	

2.	 Wspierana	infrastruktura	rowerowa	 km	 	 	 	

3.	 Liczba	nowych	miejsc	parkingowych	 szt.	 	 	 	

4.	 Liczba	nowych	miejsc	ładowania	pojazdów	elektrycznych	 szt.	 	 	 	
Priorytet	1.2.	Polityka	społeczna	przyczyniająca	się	do	polepszenia	jakości	życia	mieszkańców	

5.	 Liczba	obiektów	kulturalnych	i	turystycznych	objętych	wsparciem	 szt.	 	 2	 4	

6.	 Ludność	 objęta	 projektami	 w	 ramach	 strategii	
zintegrowanego	rozwoju	terytorialnego	 os.	 	 	 	

7.	 Wspierane	strategie	zintegrowanego	rozwoju	terytorialnego	 strategie	 	 	 1	
8.	 Zintegrowane	projekty	rozwoju	terytorialnego	 projekty	 	 	 2	
						Priorytet	1.3.	Rozwinięta	gospodarka	mieszkaniowa	

9.	 Liczba	zlikwidowanych	źródeł	niskiej	emisji	z	obiektów	
użyteczności	publicznej	 szt.	 	 	 	

10.	 Liczba	budynków	poddanych	termomodernizacji	 szt.	 	 	 	

11.	 Budynki	publiczne	o	lepszej	charakterystyce	energetycznej	 m2	 	 	 	

12.	 Zmodernizowane	sieci	ciepłownicze	 szt.	 	 	 	

13.	 Lokale	mieszkalne	o	lepszej	udoskonalonej	charakterystyce	
energetycznej	 szt.	 	 	 	

14.	 Przedsiębiorstwa	 objęte	 wsparciem	 z	 instrumentów	
finansowych	 szt.	 	 	 	

						Priorytet	1.4.	Rozwinięta	oferta	czasu	wolnego	

15.	 Liczba	zlikwidowanych	źródeł	niskiej	emisji	z	obiektów	
mieszkaniowych	 szt.	 	 	 	
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       Priorytet 2.1. Zrównoważony rozwój gospodarczy MOF Sandomierz 

16. Liczba zmodernizowanych i/lub wybudowanych obiektów 
sportowo-rekreacyjnych szt.    

17. Liczba zrewitalizowanych zbiorników wodnych szt.   2 

18. Długość wybudowanego rurociągu – kanalizacja mb.    

      Priorytet 2.2. Transformacja gospodarki w kierunku innowacyjnej i zielonej 

19. Liczba wspartych inkubatorów przedsiębiorczości szt.   1 
 

20. 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) 

 
os. 

   

21. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie os.    

22. Liczba zorganizowanych szkoleń dla uczniów szkół szt.    

23. Liczba  utworzonych  lub  zmodernizowanych  przedszkoli  
i żłobków szt.   3 

24. Liczba zmodernizowanych i doposażonych obiektów szt.    

     Priorytet 3.1. Aktywna adaptacja do zmian klimatycznych 

      

      

Priorytet 3.2. Ochrona i zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych 
 

      

      

    Priorytet 3.3. Skoordynowane planowanie przestrzenne 

      

      

    Priorytet 4.1. Zwiększona wewnętrzna spójność i dostępność komunikacyjna 
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    Priorytet 4.2. Zwiększona zewnętrzna dostępność komunikacyjna 

      

      

    Priorytet 5.1. Zinstytucjonalizowana współpraca w ramach MOF Sandomierz 

      

      

    Priorytet 5.2. Zintegrowana obsługa mieszkańców i klientów MOF Sandomierz w ramach e-usług oraz rozwój narzędzi SMART 

      

      

WSKAŹNIKI REZULTATU 
 

1. 
 

Szacowana emisja gazów cieplarnianych 
Tony 
równoważnika 
CO2/rok 

   

2. Roczna liczba użytkowników nowego lub 
zmodernizowanego transportu miejskiego użytkownicy/rok    

3. Roczna liczba użytkowników infrastruktury rowerowej użytkownicy/rok    

4. Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne 
i turystyczne objęte wsparciem odwiedzający    

 

5. 

Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach 
mieszkalnych, budynkach publicznych, 
przedsiębiorstwach, innych) 

 

MWh/rok 

   

 

6. 

 
Szacowana emisja gazów cieplarnianych 

Tony 
równoważnika 

CO2/rok 

   

7. Dodatkowa   zdolność   wytwarzania   energii   
elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych MWe    

8. Ilość nieruchomości przyłączonych do sieci 
kanalizacyjnej szt.    

9. Ilość osób, które korzystają z
 wybudowanej sieci kanalizacyjnej os.    

10. Ilość osób odwiedzających obszar MOF os.    
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11. Liczba nowych działalności gospodarczych szt.    

12. Liczba wspartych przedsiębiorstw szt.    

13. Liczba udzielonych porad szt.    

14. Liczba dzieci korzystających z przedszkoli i 
żłobków os.    

15. Liczba wspartych obiektów szt.    

16. Liczba osób objętych wsparciem os.    

17. Liczba zakupionego sprzętu do e-usług szt.    

			Źródło:	Opracowanie	własne	
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4.2. Ewaluacja	i	aktualizacja	Strategii	
 

Przyjęto,	 że	 Strategia	 ma	 formułę	 otwartą,	 co	 oznacza,	 że	 w	 przypadku	 zmian	

zarówno	zewnętrznych,	jak	i	wewnętrznych	uwarunkowań	społecznych	i	gospodarczych	

oraz	wykreowania	nowych	projektów	–	możliwa	będzie	jej	aktualizacja.	

Z	wnioskiem	o	aktualizację	Strategii	może	wystąpić:	Zespół	Operacyjny,	Burmistrz	

Miasta	Sandomierz,	Wójtowie	gmin	Obrazów,	Samborzec,	Wilczyce	i	Dwikozy,	inicjatywa	

co	najmniej	5	członków	Rad	Miejskich	lub	100	mieszkańców	obszaru.	Rady	Miejskie	jako	

instytucje	kontrolne	i	uchwałodawcze	będą	mieć	za	zadanie	analizowanie	i	zatwierdzanie	

wniosków	 o	 zmianę	 treści	 dokumentu,	 a	 także	 jego	 aktualizację	 poprzez	 podjęcie	

stosownej	uchwały	w	tej	sprawie.	

Wprowadzenie	systemu	monitoringu	oraz	powiązanej	z	nim	procedury	ewaluacji	

pozwoli	 wyeliminować	 w	 znacznym	 stopniu	 problem	 dezaktualizacji	 założeń	 i	 celów	

zawartych	 w	 Strategii,	 wynikający	 ze	 zmieniających	 się	 warunków	 funkcjonowania	

podmiotów	 realizujących	 poszczególne	 projekty,	 zmian	 prawodawstwa	 oraz	 innych	

warunków	 i	 okoliczności	 mogących	 wpłynąć	 na	 zasadność	 podejmowanych	 działań.	

Oprócz	 modyfikacji	 poszczególnych	 elementów	 dokumentu,	 w	 trakcie	 jego	 realizacji	

możliwe	będzie	uwzględnienie	nowych	zadań	i	projektów,	które	będą	wpisywać	się	w	cele	

i	działania	priorytetowe.	

Ewaluacja	 ma	 na	 celu	 podnoszenie	 jakości	 działań	 poprzez	 zwiększenie	 jej	

adekwatności,	skuteczności,	użyteczności,	efektywności	 i	 trwałości.	Ewaluacja	Strategii	

będzie	prowadzona	w	celu	określenia	rzeczywistych	efektów	zrealizowanych	projektów,	

a	jej	ocena	opierać	się	będzie	na	pięciu	zasadniczych	kryteriach:	

• skuteczność	–	pozwala	określić,	czy	zostały	osiągnięte	cele	Strategii	założone	na	etapie	

programowania,	

• efektywność	–	pozwala	ocenić	poziom	ekonomiczności	Strategii,	

• użyteczność	–		pozwala		ocenić		zgodności		celów		Strategii		z		faktycznymi		

problemami		i	potrzebami	grupy	docelowej,	

• trafność	–	obrazuje	do	jakiego	stopnia	cele	Strategii	odpowiadają	potrzebom	danego	

obszaru,	

• trwałość	–	pozwala	określić	na	ile	można	się	spodziewać,	że	pozytywne	zmiany	

wywołane	oddziaływaniem	Strategii	będą	trwać	po	jej	zakończeniu.	
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Ewaluacja	 zadań	 zawartych	 w	 Strategii	 Miejskiego	 Obszaru	 Funkcjonalnego	

Sandomierz	zostanie	podzielona	na	następujące	części:	

• ex-ante	 (przed	 realizacją	 Strategii)	 –	 stanowiąca	 instrument	 ułatwiający	

podejmowanie	spójnych	decyzji.	 Jej	zadaniem	jest	próba	znalezienia	odpowiedzi	na	

pytanie	czy	działania	zakładane	w	ramach	Strategii	przyniosą	zakładane	efekty	przy	

użyciu	dedykowanych	im	instrumentów	i	zasobów.	Ocena	ta	została	przeprowadzona	

w	 trakcie	 opracowywania	 Strategii,	 przed	 jej	 przyjęciem	 i	 stanowi	 załącznik	 do	

niniejszego	dokumentu;	

• on-going		(na		bieżąco)		–		instrument		obserwacji			prowadzonej			przez			Koordynatora	

ds.	 Strategii,	 który	 	 będzie	 	 przygotowywał	 	 sprawozdanie	 	 z	 	 realizacji	 	 Strategii		

(raport		z	monitoringu	Strategii),	co	najmniej	raz	na	dwa	lata;	

• mid-term	 (w	 połowie	 okresu	 	 realizacji)	 	 –	 	 służąca	 	 przede	 	 wszystkim	 	 jako		

instrument,	w	wyniku	którego	może	nastąpić	aktualizacja	Strategii;	

• ex-post	(na	zakończenie	realizacji	Strategii)	–	służąca	ocenie	zgodności	i	efektywności	

zrealizowanych	 działań	 w	 ramach	 Strategii	 z	 założeniami	 i	 celami	 przyjętymi		

w	niniejszym	dokumencie.	
	

W	przypadku	konieczności	aktualizacji	dokumentu	Strategii,	będzie	on	podlegał	

procedurze	jak	podczas	przyjęcia,	tj.	zgodnie	z	art.	10g	ust.	9	Ustawy	z	dnia	8	marca	1990	

r.	o	samorządzie	gminnym	(Dz.	U.	z	2022	r.	poz.	559	z	późn.	zm.).	
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5.	RAMY	FINANSOWE	I	ŹRÓDŁA	FINANSOWANIA																																																													
 

Potencjalnymi	źródłami	finansowania	działań	ujętych	w	Strategii	Miejskiego	Obszaru	

Funkcjonalnego	Sandomierz	będą:		

• środki	Unii	Europejskiej		
• 	fundusze	 europejskie	 dostępne	 w	 ramach	 Europejskiego	 Funduszu	 Rozwoju	

Regionalnego,	 Funduszu	 Spójności,	 Europejskiego	 Funduszu	 Społecznego,	 w	 tym	

środki	z	alokacji	przeznaczonej	dla	Zintegrowanych	Inwestycji	Terytorialnych,		
• środki	partnerów	samorządowych	MOF	Sandomierz,	w	tym	gmin	i	powiatów,		
• inne	 fundusze	 zewnętrzne,	 np.	 fundusze	 norweskie	 i	 fundusze	 Europejskiego	

Obszaru	Gospodarczego,		

• środki	 budżetu	 państwa	 przewidziane	 na	 współfinansowanie	 projektów	 lub	 jako	

niezależne	źródło	finansowania,		

• rodki	budżetu	samorządu	województwana	współfinansowanie	projektów	lub	jako		

niezależne	źródło	finansowania,		

• inne	środki	publiczne,	np.	fundusze	celowe,		

• środki	prywatne,	np.	przedsiębiorców,	organizacji	pozarządowych,	mieszkańców		

	
5.1.	Wytyczne	do	sporządzania	dokumentów	wykonawczych		
 

Strategia	MOF	Sandomierz	 jest	dokumentem	programującym	rozwój	obszaru	do	

2030	 roku.	 Wszystkie	 pozostałe,	 zarówno	 obowiązkowe	 jak	 i	 fakultatywne	 plany		

i	programy	strategiczne	są	względem	Strategii	dokumentami	wykonawczymi	i	powinny	

pozostać	zgodne	z	jej	zapisami,	w	celu	zapewnienia	spójności	programowania	rozwoju.		

W	poniższej	 tabeli	 przedstawiono	 ocenę	 funkcjonujących	w	 samorządach	Partnerstwa	

programów	i	planów	pod	kątem	ich	aktualności	i	spójności	w	kontekście	zapisów	Strategii	

(szczególnie	 głównych	 jej	 założeń).	 Wskazano	 też	 dokumenty	 przewidziane	 do	

sporządzenia	lub	zmiany.	
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Tabela	nr	3.	Dokumenty	na	poziomie	lokalnym	–	ocena	aktualności	i	spójności	w	kontekście	
zapisów	Strategii	

Lp.	 Nazwa	dokumentu	
Okres	

obowiązywani
a	

Uwagi	/	wytyczne	

Miasto	i	Gmina	Sandomierz	

	

1.	

Studium	uwarunkowań	
i	kierunków	
zagospodarowania	
przestrzennego		

	 Obowiązujący.	W	przypadku	opracowania	

nowego	dokumentu	należy	zachować	

spójność	z	zapisami	Strategii.	

	
	
2.	

Program	przeciwdziałania	
przemocy	w	rodzinie	oraz	
ochrony	ofiar	przemocy		
	

	 	

Aktualny.	Dokument	zgodny	z	

założeniami	Strategii.	

	
3.	

Gminny	Program	Wspierania	
Rodziny		
	

	 Dokument	aktualny,	zgodny	z	założeniami	

Strategii,	szczególnie	z	celem	

szczegółowym	

„Wzmocnienie	kapitału	społecznego”.	

	

4.	

Plan	Gospodarki	
Niskoemisyjnej		

	
Aktualny.	Dokument	zgodny	z	

założeniami	Strategii,	szczególnie	z	

działaniem	

priorytetowym	„Ochrona	środowiska	

i	ograniczanie	niskiej	emisji”.	

	

5.	

Program	usuwania	wyrobów	
zawierających	azbest		
	

	
	

Aktualny,	zgodny	z	dokumentem	Strategii.	

	
	
6.	

Projekt	założeń	do	planu	
zaopatrzenia	w	ciepło,	energię	
elektryczną	i	paliwa	gazowe		
	

	
Aktualny.	Dokument	zgodny	z	

założeniami	Strategii,	szczególnie	z	

działaniem	priorytetowym	„Ochrona	

środowiska	

i	ograniczanie	niskiej	emisji”.	

	
7.	

Program	opieki	nad	
Zabytkami		
	

	
Nieaktualny.	Trwają	pracę	nad	

opracowaniem	nowego	dokumentu.	

	

8.	

Wieloletni	Program	
Gospodarowania	
Mieszkaniowym	Zasobem	
Gminy	
	

	
	

Aktualny,	zgodny	z	dokumentem	Strategii.	

	

9.	

Gminny	Program	
Rewitalizacji		

	
Aktualny.	GPR	jest	spójny	ze	

Strategią	i	wpisuje	się	w	jej	

założenia.	Cele	

szczegółowe	zawarte	w	Strategii	korelują	

z	celami	rewitalizacji.	

	
	

10.	

Program	współpracy	Gminy	
z	organizacjami	
pozarządowymi	oraz	
innymi	podmiotami	
prowadzącymi	
działalność	pożytku	publicznego	
i	o	wolontariacie	na	2022	rok	

	
	
Program	opracowywany	jest	corocznie.	

Dokument	aktualny,	zgodny	z	założeniami	

Strategii,	szczególnie	z	celem	

szczegółowym	

„Wzmocnienie	kapitału	społecznego”.	
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11.	

	
Strategia	

Rozwiązywania	

Problemów	Społecznych	

	

	
	

2016–2025	

Aktualny.	
Strategia	mocno	akcentuje	kwestie	
społeczne,	w	tym	wspieranie	inicjatyw	
oddolnych	
mieszkańców	jako	jedno	z	
priorytetowych	działań,	jest	więc	
spójna	z	założeniami	
Strategii.	

	
	
12.	

	
Strategia	Rozwoju	

Elektromobilności		

	
	
2019–2039	

Aktualny.	
Strategia	mocno	akcentuje	kwestie	
komunikacji	w	oparciu	o	zrównoważoną,	
multimodalną	mobilność	miejską,	jest	
więc	
spójna	z	założeniami	Strategii.	

	
	
	
13.	

	
	
Plan	działań	na	rzecz	
zrównoważonej	energii	i	
klimatu	(SECAP)	

	
	
	
Nie	istnieje	

Biorąc	pod	uwagę	cel	szczegółowy	
Poprawa	warunków	życia	mieszkańców	i	
działanie	
priorytetowe	„Ochrona	środowiska	
i	ograniczanie	niskiej	emisji”,	zaleca	
się	w	okresie	obowiązywania	
Strategii	
opracowanie	i	wdrażanie	Planu	działań	na	
rzecz	zrównoważonej	energii	i	klimatu.	

Gmina	Obrazów	
	
1.	

Studium	uwarunkowań	

i	kierunków	

zagospodarowania	

przestrzennego	Gminy	

	
2000	r.	

Obowiązujący.	W	przypadku	opracowania	
nowego	dokumentu	należy	zachować	
spójność	z	zapisami	Strategii.	

	
Strategia	Rozwoju	Gminy	
Obrazów	na	lata	2015-2025	 2015-2025	

Aktualny,	zgodny	z	dokumentem	
strategii.	

	
Plan	Gospodarki	Niskoemisyjnej	
dla	Gminy	Obrazów	 2016	

Obowiązujący.	W	przypadku	opracowania	
nowego	dokumentu	należy	zachować	
spójność	z	zapisami	Strategii.	

	
Lokalny	Program	Rewitalizacji	
Gminy	Obrazów	na	lata	2016-
2023	

2016-2023	
Aktualny,	zgodny	z	dokumentem	strategii.	

	
Strategia	Rozwiązywania	
Problemów	Społecznych	gminy	
Obrazów	na	lata	2016-2020	

2016-2020	
Obowiązujący.	W	przypadku	opracowania	
nowego	dokumentu	należy	zachować	
spójność	z	zapisami	Strategii.	

Gmina	Samborzec	

1.	
Strategia	Rozwoju	Gminy	

Samborzec	na	lata	2016-2020+	

2016-2020	 Obowiązujący.	W	przypadku	opracowania	
nowego	dokumentu	należy	zachować	
spójność	z	zapisami	Strategii.	

2.	 Studium	uwarunkowań	i	
kierunków	zagospodarowania	
przestrzennego	

	 Obowiązujący	

3.	 Program	Ochrony	Środowiska	
dla	Ekologicznego	Związku	Gmin	
Dorzecza	Koprzywianki	na	lata	
2017-2020	z	perspektywą	do	
roku	2023	

2017-2020	 Obowiązujący.	W	przypadku	opracowania	
nowego	dokumentu	należy	zachować	
spójność	z	zapisami	Strategii.	
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4.	 Gminny	Program	Rewitalizacji	
na	lata	2016-2026	

2016-2026	 Aktualny,	zgodny	z	dokumentem	strategii.	

5.	 Strategia	Rozwiązywania	
Problemów	Społecznych	w	
Gminie	Samborzec	na	lata	2016-
2020+	

2016-2020	 Obowiązujący.	W	przypadku	opracowania	
nowego	dokumentu	należy	zachować	
spójność	z	zapisami	Strategii.	

6.	 Plan	Gospodarki	Niskoemisyjnej	
Gminy	Samborzec	

2016	 Obowiązujący.	W	przypadku	opracowania	
nowego	dokumentu	należy	zachować	
spójność	z	zapisami	Strategii.	

Gmina	Wilczyce	

1.	 Plan	Gospodarki	Niskoemisyjnej	
dla	gminy	Wilczyce	-	
aktualizacja	

2021	 Aktualny,	zgodny	z	dokumentem	strategii.	

2.	 Program	Rewitalizacji	Gminy	
Wilczyce	na	lata	2016-2023	

2016-2023	 Aktualny,	zgodny	z	dokumentem	strategii.	

3.	 Program	Rozwoju	Lokalnego	na	
lata	2007-2013	

	 Obowiązujący.	W	przypadku	opracowania	
nowego	dokumentu	należy	zachować	
spójność	z	zapisami	Strategii.	

4.	 Strategia	Rozwiązywania	
Problemów	Społecznych	Gminy	
Wilczyce	na	lata	2016-2023	

2016-2023	 Aktualny,	zgodny	z	dokumentem	strategii.	

5.	 Strategia	Rozwoju	Gminy	
Wilczyce	na	lata	2015-	2022	

2015-2022	 Aktualny,	zgodny	z	dokumentem	strategii.	

Gmina	Dwikozy	

1.	
	
Strategia	rozwoju	gminy	

Dwikozy	na	lata	2015-2022	
2015-2022	 Aktualny,	zgodny	z	dokumentem	

strategii.	

2.	
Program	Rewitalizacji	Gminy	
Dwikozy	na	lata	2016-2023	 2016-2023	 Aktualny,	zgodny	z	dokumentem	

strategii.	

3.	
	
Strategia	Rozwiązywania	
Problemów	Społecznych	na	

lata	2016-2022	

2016-2022	
Obowiązujący.	W	przypadku	opracowania	

nowego	dokumentu	należy	zachować	
spójność	z	zapisami	Strategii.	

Źródło: Opracowanie własne 

 
5.2.	Oczekiwane	rezultaty	planowanych	działań		

System	monitoringu	stworzony	został	z	myślą	o	stałej	obserwacji	zmian	zachodzących		
w	 przestrzeni	 MOF	 Sandomierz,	 które	 można	 powiązać	 z	 zakresem	 prowadzonej	
interwencji	publicznej.		

System	monitoringu	opiera	się	na	następujących	danych:		

ü Wskaźniki	 produktu	 	 -	 odnoszące	 się	 do	 kierunków	 działań.	 Jest	 to	 swoista	 lista	
sprawdzająca,	odnosząca	 się	do	działań,	projektów,	 inwestycji,	przedsięwzięć,	 które	
podejmowane	będą	przez	lub	z	inicjatywy	partnerów	MOF	Sandomierz,	które	można	
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przypisać	do	poszczególnych	kierunków	działań	Strategii.	Lista	wskaźników	produktu	

umożliwia	 faktyczne	 śledzenie	 postępów	 realizacji	 Strategii.	 Kluczowe	 dla	 pomiaru		

w	oparciu	o	wskaźniki	produktu	będzie	zorganizowanie	systemu	pozyskiwania	danych	

pochodzących	 z	 rozproszonego	 systemu.	 Jednocześnie	 przy	 doborze	 wskaźników	

kierowano	 się	 zasadą	 możliwości	 pozyskania	 danych	 przez	 zasoby	 partnerów	

samorządowych.	 Większość	 wskaźników	 to	 faktycznie	 dane	 i	 informacje	 nt.	

realizowanych	inwestycji	i	projektów.		
ü Wskaźniki	 rezultatu	 -	 odnoszące	 się	 do	 wyzwań	 rozwojowych	 i	 oceniające	

oczekiwane	efekty	realizacji	Strategii,	analizowane	na	etapie	oceny	śródokresowej,	tj.	

w	2026	roku	oraz	na	etapie	oceny	końcowej,	tj.	w	2030roku.	
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6. SPÓJNOŚĆ	 STRATEGII	 Z	 ZAŁOŻENIAMI	 POLITYK	 KRAJOWYCH,	
REGIONALNYCH	I	LOKALNYCH		

Strategia	 odnosząc	 się	 w	 swych	 założeniach	 (celach	 głównych,	 strategicznych		
i	 działaniach	 priorytetowych)	 do	 zidentyfikowanych	 problemów	 mieszkańców	 MOF	
Sandomierz,	 uwzględnia	 kontekst	 innych	 dokumentów	 strategicznych	 na	 szczeblu	
lokalnym	 (stanowiąc	 istotny	 element	 całościowej	 wizji	 rozwoju	 obszaru),	 a	 także	
dokumentów	 regulujących	 działania	 w	 przedmiotowym	 obszarze	 na	 szczeblu	
subregionalnym,	 regionalnym,	 krajowym	 oraz	 europejskim.	 W	 związku	 z	 tym,	
komplementarność	 z	 innymi	 działaniami	 oraz	 priorytetami	 wpływa	 na	 skuteczność		
i	efektywność	realizacji	Strategii.		

6.1.	Spójność	Strategii	rozwoju	z	założeniami	polityk	krajowych		

1. Agenda	2030	na	rzecz	zrównoważonego	rozwoju		

Agenda	2030	na	rzecz	zrównoważonego	rozwoju,	przyjęta	w	2015	r.	przez	193	państwa	

Organizacji	 Narodów	 Zjednoczonych	 (ONZ),	 to	 program	 działań	 o	 bezprecedensowym	

zakresie	 i	 znaczeniu,	 definiujący	 model	 zrównoważonego	 rozwoju	 na	 poziomie	

globalnym.	 Zgodnie	 z	 Agendą	 2030	 współczesny	 wysiłek	 modernizacyjny	 powinien	

koncentrować	 się	 na	 wyeliminowaniu	 ubóstwa	 we	 wszystkich	 jego	 przejawach,	 przy	

równoczesnej	realizacji	szeregu	celów	gospodarczych,	społecznych	i	środowiskowych.		

Analiza	 spójności	 dokumentów	 strategicznych	 z	 Agendą	 ONZ	 2030	 stanowi	 swego	

rodzaju	 novum	 w	 polskiej	 polityce	 rozwoju.	 Zobowiązanie	 do	 realizacji	 Agendy	 jest	

dobrowolne	 i	 nie	 umocowane	 w	 instrumentach	 finansowych,	 z	 których	 mogłaby	

korzystać	 Polska	 lub	 polskie	 regiony.	 Niemniej	 układ	 celów	 Agendy	 wyznacza	

uniwersalny,	globalny	model	zrównoważonego	rozwoju,	a	sygnatariusze	Agendy,	w	tym	

Polska,	solidarnie	zobowiązali	się	do	aktywnej	realizacji	i	monitorowania	jej	postępu.		

Cele	Agendy,	w	które	bezpośrednio	wpisują	się	założenia	Strategii,	to:		

1. Cel	3.	Zapewnić	wszystkim	ludziom	w	każdym	wieku	zdrowe	życie	oraz	promować	

dobrobyt;		

2. Cel	 4.	 Zapewnić	 wszystkim	wysokiej	 jakości	 edukację	 oraz	 promować	 uczenie	 się	

przez	całe	życie;		

3. Cel	6.	Zapewnić	wszystkim	ludziom	dostęp	do	wody	i	warunków	sanitarnych	poprzez	

zrównoważoną	gospodarkę	zasobami	wodnymi;		
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4. Cel	8.	Promować	stabilny,	 zrównoważony	 i	 inkluzywny	wzrost	gospodarczy,	pełne		

i	produktywne	zatrudnienie	oraz	godną	pracę	dla	wszystkich	ludzi;		

5. Cel	11.	Uczynić	miasta	i	osiedla	ludzkie	bezpiecznymi,	stabilnymi,	zrównoważonymi	

oraz	sprzyjającymi	włączeniu	społecznemu;		

6. Cel	 13.	 Podjąć	 pilne	 działania	 w	 celu	 przeciwdziałania	 zmianom	 klimatu	 i	 ich	

skutkom;		

7. Cel	 15.	 Chronić,	 przywrócić	 oraz	 promować	 zrównoważone	 użytkowanie	

ekosystemów	 lądowych,	 zrównoważone	 gospodarowanie	 lasami,	 zwalczać	

pustynnienie,	powstrzymywać	i	odwracać	proces	degradacji	gleby	oraz	powstrzymać	

utratę	różnorodności	biologicznej.		

Spójność	założeń	Strategii	z	wyżej	wymienionymi	celami	przejawia	się	bezpośrednio	lub	

pośrednio	we	wszystkich	celach	Agendy,	tj.:		

1. Cel.	1	„Wysoka	jakość	życia	mieszkańców”	poprzez	rozwój	infrastruktury	komunalnej	

oraz	 ochronę	 środowiska	 i	 ograniczanie	 niskiej	 emisji	 –	 spójność	w	 szczególności		

z	celami	3,	6,	11,	13,	15	Agendy.		

2. Cel.	 2	 „Efektywna	 współpraca	 i	 zarządzanie	 na	 rzecz	 zrównoważonego	 rozwoju”	

poprzez	 cyfryzację	 i	 zagospodarowanie	 czasu	wolnego	–	 spójność	w	 szczególności		

z	celami	4,	8,	11	Agendy;		

3. Cel	 4	 „Konkurencyjna,	 inteligentna	 i	 zieona	 gospodarka”	 poprzez	 wspieranie	
przedsiębiorczości	 oraz	 wzmacnianie	 integracji	 mieszkańców	 –	 spójność		

w	szczególności	z	celami	3,	8,	11	Agendy.		

2. Krajowa	Strategia	Rozwoju	Regionalnego	2030		

Krajowa	Strategia	Rozwoju	Regionalnego	2030	(KSRR)	jest	dokumentem	przyjętym	przez	

Radę	Ministrów	we	wrześniu	2019	r.	i	jest	on	w	pełni	komplementarny	do	zapisów	SOR	
w	 wymiarze	 terytorialnym	 oraz	 zgodny	 z	 rozstrzygnięciami	 funkcjonalno-

przestrzennymi	 zawartymi	w	Koncepcji	 Przestrzennego	 Zagospodarowania	Kraju	 2030.	

KSRR	przewiduje	realizację	trzech	głównych	celów:		
1. Zwiększenie	 spójności	 rozwoju	 kraju	 w	 wymiarze	 społecznym,	 gospodarczym	

	i	przestrzennym;		

2. Wzmacnianie	regionalnych	przewag	konkurencyjnych;		
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3. Podniesienie	jakości	zarządzania	i	wdrażania	polityk	publicznych.		

W	 zakresie	 komplementarności	 z	 merytorycznymi	 celami	 KSRR,	 Strategia	 Miejskiego	

Obszaru	Funkcjonalnego	Sandomierz	wykazuje	najsilniejszą	komplementarność	z	celami		

Celu	 1.	 Wysoka	 jakość	 życia	 mieszkańców	 oraz	 spójność	 społeczna	 obszaru	 MOF	

Sandomierz	

Celu	2.	Konkurencyjna,	inteligentna	i	zielona	gospodarka	

Celu	5.	Efektywna	współpraca	i	zarządzanie	na	rzecz	zrównoważonego	rozwoju.	

3. Strategia	na	rzecz	Odpowiedzialnego	Rozwoju	do	roku	2020	z	perspektywą	
do	2030		

Głównym	celem	Strategii	na	rzecz	Odpowiedzialnego	Rozwoju	do	roku	2020	z	perspektywą	

do	2030	(SOR)	jest:	tworzenie	warunków	dla	wzrostu	dochodów	mieszkańców	Polski,	przy	

jednoczesnym	wzroście	spójności	w	wymiarze	społecznym,	ekonomicznym,	środowiskowym	

i	terytorialnym.	Cel	ten	uwypukla	zatem	aspekty	związane	z	jakością	życia	i	dobrobytem	

ludności,	stawiając	wymiar	społeczny	na	pierwszym	miejscu.	Cel	 ten	w	pewien	sposób	

koreluje	z	wizją	MOF	Sandomierz:	„To	obszar	spójny	przestrzennie	i	cechujący	się	wysoką	
jakością	 środowiska.	 Umiejętnie	 dbający	 i	 wykorzystujący	 posiadane	 walory	

przyrodnicze	oraz	potencjał	dziedzictwa	kulturowego,	a	także	aktywnie	adaptujący	się	do	

zmian	klimatycznych”.	

4. Polityka	 Ekologiczna	 Państwa	 2030	 –	 strategia	 rozwoju	 w	 obszarze	
środowiska	i	gospodarki	wodnej		

W	systemie	dokumentów	strategicznych	Polityka	Ekologiczna	Państwa	2030	–	strategia	

rozwoju	w	obszarze	środowiska	i	gospodarki	wodnej	(PEP2030)	stanowi	doprecyzowanie	

i	operacjonalizację	zapisów	SOR.	W	związku	z	powyższym,	cel	główny	PEP2030,	tj.	Rozwój	

potencjału	środowiska	na	rzecz	obywateli	 i	przedsiębiorców,	został	przeniesiony	wprost		

z	SOR.		

Priorytety	 zostały	 doprecyzowane	 i	 określone	w	 odpowiedzi	 na	 najważniejsze	 trendy		

w	obszarze	środowiska:	
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Priortet	2.1.	Zrównoważony	rozwój	gospodarczy	MOF	Sandomierz		

Priorytet	2.2.	Transformacja	gospodarki	w	kierunku	innowacyjnej	i	zielonej		

Priorytet	3.1.	Aktywna	adaptacja	do	zmian	klimatycznych		

Priorytet	3.2.	Ochrona	i	zrównoważone	wykorzystanie	walorów	przyrodniczych.	

5. Strategia	Rozwoju	Kapitału	Społecznego	2030		

Kierunki	działań	Strategii	Rozwoju	Kapitału	Społecznego	2030,	z	którymi	Strategia	jest	

najmocniej	powiązana:	

1.1.2.	Zwiększenie	atrakcyjności	i	jakości	edukacji	poziomu	podstawowego	i	średniego	na	

terenie	MOF.	

1.1.3.	 Wsparcie	 rozwoju	 kompetencji,	 umiejętności	 i	 wiedzy	 osób	 dorosłych,	

ukierunkowane	 na	 podnoszenie	 aktywności	 zawodowej	 i	 ekonomicznej	 mieszkańców	

MOF.		

1.1.7.	Zapewnienie	optymalnej	dostępności	do	kadr	oświaty	i	edukacji,	zabezpieczających	

wysoki	poziom	edukacji	na	terenie	MOF.	

1.4.1.	Rozwój	infrastruktury	sportowo-rekreacyjnej	i	kulturalnej		

2.2.4.	Wspieranie	lokalnych	start-upów.		

5.3.3.	Wspieranie	rozbudowy	sieci	internetowej,	w	tym	dążenie	do	zwiększania	dostępu	

do	internetu	dużych	prędkości.	

Wdrożenie	 Strategii	 przyczyni	 się	 do	 zwiększenia	 zaangażowania	 obywateli	 w	 życie	

publiczne,	 szczególnie	 poprzez	 stworzenie	 platformy	 stałej	 współpracy	 i	 komunikacji	

gminy	 z	 mieszkańcami,	 realizację	 projektów	 sprzyjających	 budowaniu	 sentymentu		

i	przywiązania	do	gminy	czy	wdrażania	programu	grantowego	wspierającego	inicjatywy	

oddolne.	 Wdrażanie	 Strategii	 będzie	 sprzyjać	 włączeniu	 społecznemu,	 szczególnie	

poprzez	wyrównywanie	szans	edukacyjnych	i	kreowanie	możliwości	do	rozwoju	młodych	

ludzi	 oraz	 zapewnienie	 udziału	 w	 życiu	 społecznym	 seniorom	 i	 osobom	

niepełnosprawnym,	których	nie	brakuje	na	obszarze	MOF	Sandomierz,	a	także	poprzez	

podnoszenie	kompetencji	zawodowych	mieszkańców.	Integracja	mieszkańców	zostanie	

zwiększona	m.in.	poprzez	tworzenie	warunków	do	partycypacji	społecznej.	Planowane	są	

także	 zadania	 z	 zakresu	 cyfryzacji,	 w	 tym	 rozwoju	 e-administracji,	 a	 co	 za	 tym	 idzie	

digitalizacji	i	udostępniania	danych,	w	tym	dóbr	kultury.		
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6. Strategia	zrównoważonego	rozwoju	wsi,	rolnictwa	i	rybactwa	2030		

Strategia	zrównoważonego	rozwoju	wsi,	rolnictwa	i	rybactwa	2030	jest	jedną	ze	strategii	

rozwoju,	o	których	mowa	w	Ustawie	 z	dnia	6	grudnia	2006	 r.	 o	 zasadach	prowadzenia	

polityki	rozwoju	(Dz.	U.	z	2021	r.	poz.	1057)	i	zastępuje	Strategię	zrównoważonego	rozwoju	

wsi,	 rolnictwa	 i	 rybactwa	na	 lata	 2012–2020	przyjętą	uchwałą	nr	163	Rady	Ministrów		

z	dnia	25	kwietnia	2012	r.	(M.P.	poz.	839).	W	Strategii	przedstawiono	pogłębioną	analizę	

możliwości	rozwoju	obszarów	wiejskich,	rolnictwa	i	rybactwa	w	wymiarze	regionalnym,	

co	umożliwiło	określenie	kluczowych	kierunków	ich	rozwoju	do	2030	r.		

Cele	 i	 kierunki	 interwencji,	 w	 które	 bezpośrednio	 wpisują	 się	 założenia	 Strategii	

Miejskiego	Obszaru	Funkcjonalnego	Sandomierz:	

Cel	1:	Wysoka	jakość	życia	mieszkańców	oraz	spójność	społeczna	obszaru	MOF	Sandomierz		

1.1.5. Wypracowanie	wspólnej	polityki	i	bogatej	oferty	prowadzącej	integracji	młodzieży	

z	terenu	MOF.	

1.1.7.	Zapewnienie	optymalnej	dostępności	do	kadr	oświaty	i	edukacji,	zabezpieczających	

wysoki	poziom	edukacji	na	terenie	MOF.	

1.2.4.	Rozwój	infrastruktury	na	rzecz	osób	starszych	oraz	spójnej	oferty	w	ramach	polityki	

senioralnej.		

1.3.2.	Rozwój	infrastruktury	publicznej	i	komunalnej	służącej	rozwojowi	mieszkalnictwa.		

1.4.1.	Rozwój	infrastruktury	sportowo-rekreacyjnej	i	kulturalnej.	

	

Cel	2.	Konkurencyjna,	inteligentna	i	zielona	gospodarka:	

2.1.3.	Wspieranie	tworzenia	wspólnej	oferty	eksportowej.		

2.1.4.	 Stworzenie	 baz	 danych	 i	 narzędzi	 teleinformatycznych	 służących	 rozwojowi	

gospodarczemu.		

2.1.5.	Rozwinięcie	wspólnej	oferty	inwestycyjnej	z	uwzględnieniem	potencjałów	i	potrzeb	

partnerów	MOF.		

2.1.8.	Wsparcie	powstania	agencji	rozwoju	gospodarczego	MOF.		

2.2.5.	 Wspieranie	 rolnictwa	 ekologicznego	 i	 tworzenie	 warunków	 do	 sprzedaży	

produktów	regionalnych.		

2.2.7.	Wspieranie	specjalizacji	gospodarczej	MOF	w	oparciu	o	istniejące	zasoby		
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Jednym	z	elementów	przewidzianych	do	realizacji	w	ramach	Strategii	Miejskiego	Obszaru	

Funkcjonalnego	 Sandomierz	 jest	 budowa	 lub	 modernizacja	 infrastruktury	 technicznej,	

która	 będzie	 prowadzona	 w	 sposób	 zintegrowany	 z	 działaniami	 uzupełniającymi,	

służącymi	 zwiększeniu	 dostępności	 cyfrowej	 terenów	 MOF	 Sandomierz.	 Zwiększona	

będzie	dostępność	 cyfrowa,	która	 coraz	 silniej	warunkuje	możliwość	upowszechnienia	

wielu	 nowych	 technologii	 i	 modeli	 biznesowych	 opartych	 na	 cyfryzacji	 i	 sieci	

internetowej,	 w	 tym	 Internetu	 rzeczy,	 technologii	 satelitarnych,	 e-handlu.	 Planuje	 się	

inwestycje	z	zakresu	gospodarki	wodno-ściekowej.		

Do	 najważniejszych	 pozarolniczych	 wyzwań	 o	 charakterze	 społeczno-	 gospodarczym,	

przed	którymi	stoją	obszary	wiejskie	niebędące	wiejskimi	strefami	podmiejskimi	dużych	

miast,	 zaliczono	 m.in.	 inwestycje	 służące	 poprawie	 jakości	 usług	 podstawowych	 na	

obszarach	 wiejskich,	 do	 których	 zaliczono	 edukację,	 opiekę	 zdrowotną,	 osobami	

niepełnosprawnymi	 i	 seniorami,	 rozwój	 kapitału	 społecznego,	 jak	 też	 poprawę	 jakości	

działania	 instytucji	 publicznych	 i	 kultury	 –	 inwestycje	 takie	 zostały	 wskazane	 jako	

priorytetowe	w	Strategii	Miejskiego	Obszaru	Funkcjonalnego	Sandomierz.	Planowany	jest	

m.in.	rozwój	e-usług,	zwiększenie	dostępu	do	wysokiej	jakości	systemu	ochrony	zdrowia,	

wspieranie	 rozwoju	 i	 uczenia	 się	 mieszkańców	 przez	 całe	 życie,	 w	 tym	 w	 zakresie	

podnoszenia	 kompetencji	 zawodowych,	 wzmacnianie	 tożsamości,	 poczucia	 wspólnoty		

i	więzi	międzypokoleniowych.		

Wdrażanie	Strategii	przyczyni	się	też	do	dynamizacji	przedsięwzięć	na	rzecz	 likwidacji	

niskiej	 emisji	 z	 systemów	 grzewczych.	 Planowane	 jest	 też	 wdrożenie	 i	 rozwój	

infrastruktury	 błękitno-zielonej.	 Strategia	 przewiduje	 realizację	 projektów	 z	 zakresu	

zwiększenia	 efektywności	 energetycznej	 budynków	 użyteczności	 publicznej,	

mieszkalnych,	a	także	w	przedsiębiorstwach,	w	tym	wykorzystanie	OZE.		

7. Aktualizacja	Programu	wodno-środowiskowego	kraju	(aPWŚK)		

Aktualizacja	 Programu	 wodno-środowiskowego	 kraju	 (aPWSnK)	 jest	 jednym		

z	dokumentów	planistycznych	opracowanych	w	celu	programowania	 i	koordynowania	

działań	zmierzających	do	realizacji	celów	środowiskowych,	tj.:		
• niepogarszanie	stanu	części	wód;		
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• osiągnięcie	 dobrego	 stanu	 wód:	 dobry	 stan	 ekologiczny	 i	 chemiczny	 dla	

naturalnych	części	wód	powierzchniowych,	dobry	potencjał	ekologiczny	i	dobry	

stan	chemiczny	dla	 sztucznych	 i	 silnie	 zmienionych	części	wód	oraz	dobry	stan	

chemiczny	i	ilościowy	dla	wód	podziemnych;		

• spełnienie	wymagań	specjalnych,	zawartych	w	innych	unijnych	aktach	prawnych		

i	polskim	prawodawstwie,	w	odniesieniu	do	obszarów	chronionych	(w	tym	m.in.	

narażonych	 na	 zanieczyszczenia	 związkami	 azotu	 pochodzącymi	 ze	 źródeł	

rolniczych,	 przeznaczonych	 do	 celów	 rekreacyjnych,	 do	 poboru	 wody	 dla	

zaopatrzenia	ludności	w	wodę	przeznaczoną	do	spożycia,	do	ochrony	siedlisk	lub	

gatunków,	 dla	 których	 utrzymanie	 stanu	 wód	 jest	 ważnym	 czynnikiem	 w	 ich	

ochronie);		

• zaprzestanie	lub	stopniowe	wyeliminowanie	zrzutu	substancji	priorytetowych	do	

środowiska	lub	ograniczone	zrzuty	tych	substancji.		

Większość	 działań	 wskazanych	 do	 realizacji	 w	 Aktualizacji	 Programu	

wodnośrodowiskowego	kraju	 (aPWSnK)	dotyczy	przede	wszystkim	regularnego	wywozu	

nieczystości	płynnych	przez	ich	właścicieli	oraz	modernizacji	oczyszczalni	ścieków.		
W	Strategii	określono	działanie	priorytetowe	„Ochrona	środowiska	i	ograniczenie	niskiej	

emisji”,	wpisujące	się	pośrednio	w	określone	cele	środowiskowe.		
8. Plan	zarządzania	ryzykiem	powodziowym	dla	obszaru	dorzecza	Wisły	(PZRP)		

Art.	566	ust.	2	Ustawy	z	dnia	20	lipca	2017	r.	Prawo	wodne	(tj.	Dz.U.	z	2021	r.	poz.	2233	ze	

zm.)	został	zmieniony	przez	art.	3.	pkt.	5	Ustawy	z	dnia	17	 listopada	2021	r.	o	zmianie	

ustawy	 o	 szczególnych	 rozwiązaniach	 związanych	 z	 zapobieganiem,	 przeciwdziałaniem		

i	 zwalczaniem	 COVID-19,	 innych	 chorób	 zakaźnych	 oraz	 wywołanych	 nimi	 sytuacji	

kryzysowych	oraz	niektórych	innych	ustaw	(tj.	Dz.	U.	z	2021	r.	poz.	2368),	na	mocy	którego:	

„przepisy	wykonawcze	wydane	na	podstawie	art.	88h	ust.	13	oraz	art.	114	ust.	5	ustawy	

uchylanej	w	art.	573	zachowują	moc	do	dnia	22	grudnia	2022	r.	i	mogą	być	zmieniane”.	

Plany	 zarządzania	 ryzykiem	 powodziowym	 aktualizowane	 są	 co	 6	 lat.	 Obecnie	 trwa	

proces	 aktualizacji	 dokumentu	 –	 projekt	 aktualizacji	 nie	 został	 jeszcze	 przyjęty,		

w	związku	z	czym	odniesiono	się	do	wersji	z	2016	r.		
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9. Plan	przeciwdziałania	skutkom	suszy	(PPSS)		

Zgodnie	 z	 zapisami	 Planu:	 Działania	 mające	 na	 celu	 wzmocnienie	 oraz	 przywrócenie	

zdolności	retencyjnych	danego	obszaru,	takie	jak:	

1)	ochrona	oraz	odbudowa	ekosystemów;	

2)	ochrona	oraz	odbudowa	bioróżnorodności	m.in.	poprzez	renaturyzację	i	renaturalizację	

ekosystemów	 wodnych	 i	 od	 wód	 zależnych	 oraz	 terenów	 podmokłych,	 zalesienia,	

biologizację	gleby;		

3)	wdrażanie	 zasady	 zrównoważonego	 planowania	 i	 projektowania	 obszarów	miejskich	

(tzw.	 smart	 city,	 wprowadzanie	 elementów	 błękitno-	 zielonej	 infrastruktury);	

4)	zmiany	na	rzecz	ograniczania	wodochłonności	gospodarki	–	skutecznie	przeciwdziałają	

skutkom	suszy,	ale	także	mają	swój	pozytywny	wpływ	na	tworzenie	gospodarki	neutralnej	

dla	klimatu.	Zatem	działania	adaptacyjne	stosowane	w	przeciwdziałaniu	skutkom	suszy	nie	

tylko	 minimalizują	 skutki	 wystąpienia	 suszy,	 ale	 również	 przyczyniają	 się	 do	 obniżania	

zagrożenia	występowania	tego	zjawiska.		

W	 Planie	 zamieszczono	mapy	 klas	 zagrożenia:	 suszą	 rolniczą	 na	 terenach	 rolnych	 lub	

leśnych,	suszą	hydrologiczną,	suszą	hydrogeologiczną	w	JCWPd	oraz	łączną.	Należy	uznać,	

że	 na	 terenach	 gmin	 MOF	 Sandomierz	 występuje	 słabe	 i	 umiarkowane	 zagrożenie	

wystąpienia	suszy	rolniczej,	silne	zagrożenie	suszą	hydrologiczną,	natomiast	słabe	suszą	

hydrogeologiczną.	Łączne	zagrożenie	suszą	na	terenie	MOF	Sandomierz	jest	silne.		

Rekomendowane	 działania	 służące	 przeciwdziałaniu	 skutkom	 suszy	 na	 terenie	 MOF	

Sandomierz:		

• Realizacja	przedsięwzięć	zmierzających	do	zwiększania	lub	odtwarzania	

naturalnej	retencji;		

• Wykorzystanie	wód	z	systemów	drenarskich	do	nawożenia	i	nawadniania	upraw	

polowych;		

• Uwzględnienie	 tematyki	 suszy	 hydrologicznej	 i	 hydrogeologicznej	 w	 ramach	

planów	zarządzania	kryzysowego	wszystkich	szczebli;		

• Opracowanie	 i	 wdrożenie	 działań/lekcji	 dot.	 tematyki	 suszy	 do	 szkół	

podstawowych	 oraz	 ponadpodstawowych,	 w	 szczególności	 w	 zakresie	 definicji	
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suszy,	 przyczyn	 jej	 występowania,	 skutków	 oraz	 sposobów	 identyfikowania		

i	przeciwdziałania	jej	skutkom;		

• Propagowanie	ponownego	wykorzystania	wód;		

• Opracowanie	zasad	finansowania	działań	przeciwdziałających	skutkom	suszy.	

Zadania	 określone	 w	 Strategii,	 które	 najmocniej	 korelują	 z	 zapisami	 Planu	

przeciwdziałania	 skutkom	 suszy,	 to:	 „Rozwój	 infrastruktury	 błękitno-zielonej.”	

„Rozwój	 systemów	 zagospodarowania	 wód	 opadowych	 i	 roztopowych”	 oraz	

„Podnoszenie	świadomości	ekologicznej	mieszkańców.”.		

10. Umowa	Partnerstwa	dla	realizacji	spójności	2021–	2030	w	Polsce	

Umowa	Partnerstwa	określa	strategiczne	kierunki	programowania	i	ustalenia	dotyczące	

skutecznego	i	efektywnego	korzystania	z	Europejskiego	Funduszu	Rozwoju	Regionalnego	

(EFRR),	 Europejskiego	 Funduszu	 Społecznego	 Plus	 (EFS+),	 Funduszu	 Spójności	 (FS),	

Funduszu	 na	 rzecz	 Sprawiedliwej	 Transformacji	 (FST)	 i	 Europejskiego	 Funduszu	

Morskiego,	Rybackiego	i	Akwakultury	(EFMRA)	na	okres	od	dnia	1	stycznia	2021	r.	do	

dnia	31	grudnia	2027	r.	Dokument	ten	zawiera	6	celów,	są	to:		

• Bardziej	 konkurencyjna	 i	 inteligentna	 Europa	 dzięki	 promowaniu	 innowacyjnej		

i	inteligentnej	transformacji	gospodarczej;		

• Bardziej	przyjazna	dla	środowiska	niskoemisyjna	Europa;		

• Lepiej	połączona	Europa;		

• Europa	o	silniejszym	wymiarze	społecznym;		

• Europa	bliżej	obywateli;		

• Umożliwienie	regionom	i	obywatelom	łagodzenia	społecznych,	gospodarczych	i	

środowiskowych	skutków	transformacji	w	kierunku	gospodarki	neutralnej	dla	

klimatu.		

Założenia	Strategii	MOF	Sandomierz	wpisują	się	bezpośrednio	lub	pośrednio	w	każdy	

z	 powyższej	 wskazanych	 celów.	 Szczególna	 spójność	 zauważalna	 jest	 dla	 działań	

priorytetowych	 w	 Strategii,	 takich	 jak:	 „Wysoka	 jakość	 środowiska	 i	 spójność	

przestrzenna	 obszaru	 MOF	 Sandomierz”	 oraz	 priorytety	 „Polityka	 społeczna	

przyczyniająca	 się	 do	 polepszenia	 jakości	 życia	 mieszkańców”,	 „Rozwinięta	 oferta	

czasu	wolnego”,	„Ochrona	i	zrównoważone	wykorzystanie	walorów	przyrodniczych”,	
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„Zwiększona	 wewnętrzna	 spójność	 i	 dostępność	 komunikacyjna”	 oraz	

„Zrównoważony	rozwój	gospodarczy	MOF	Sandomierz”.		

6.2.	 Spójność	 Strategii	 rozwoju	 z	 założeniami	 polityk	 regionalnych		
i	ponadlokalnych		

1. Strategia	Rozwoju	Województwa	Świętokrzyskiego	2030+		

W	Strategii	Rozwoju	Województwa	Świętokrzyskiego	2030+	wskazano	4	cele	szczegółowe,	

w	których	zawarto	cele	operacyjne	i	kierunki	działań.	Te,	w	które	bezpośrednio	wpisują	

się	założenia	Strategii	Miejskiego	Obszaru	Funkcjonalnego	Sandomierz	na	lata	2022–2030,	

to:		

Cel	strategiczny	1.	Inteligenta	gospodarka	i	aktywni	ludzie:	

Cel	operacyjny	1.1	Zwiększenie	konkurencyjności	i	innowacyjności	świętokrzyskiej	

gospodarki,	

Cel	operacyjny	1.2.	Kompetentne	kadry	dla	gospodarki	regionu,		

Cel	operacyjny	1.3.	Wsparcie	procesu	transformacji	kluczowych	branż	gospodarki	regionu.		

Cel	strategiczny	2.	Przyjazny	dla	środowiska	i	czysty	region:	

Cel	operacyjny	2.1.	Poprawa	jakości	i	ochrona	środowiska	przyrodniczego,		

Cel	operacyjny	2.2.	Adaptacja	do	zmian	klimatu	i	zwalczania	skutków	zagrożeń	

naturalnych,	

Cel	operacyjny	2.3.	Energetyka	odnawialna	i	efektywność	energetyczna.		

Cel	strategiczny	3.	Wspólnota	i	bezpieczna	przestrzeń,	które	łączą	ludzi:	Cel	operacyjny	

3.1.	Silny	kapitał	społeczny	w	regionie,	

Cel	operacyjny	3.2.	Powszechnie	dostępne	wysokiej	jakości	usługi	społeczne	i	zdrowotne	w	

środowisku	lokalnym,		

Cel	operacyjny	3.3.	Wzmocnienie	spójności	przestrzennej	i	społecznej	regionu.		

Cel	strategiczny	4.	Horyzontalny	–	sprawne	zarządzanie	regionem:	

Cel	operacyjny	4.1.	Rozwój	systemu	zarządzania	strategicznego	rozwojem,	

Cel	operacyjny	4.2.	Budowa	rozpoznawalnej	marki	regionu	świętokrzyskiego,	

Cel	operacyjny	4.3.	Wzmacnianie	partnerstwa	i	współpracy	na	rzecz	rozwoju	

województwa.		
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Wszystkie	założenia	w	Strategii	Miejskiego	Obszaru	Funkcjonalnego	Sandomierz,	w	tym	

działania	priorytetowe	 i	 zadania,	wpisują	 się	bezpośrednio	 lub	pośrednio	w	powyższe	

cele	i	kierunki	działań.		

Jednymi	z	zadań	priorytetowych,	które	będą	wdrażane	przez	gminy	MOF	Sandomierz,	to	

m.in.:	 Opracowanie	 Planu	 Zrównoważonej	 Mobilności	 Miejskiej	 dla	 MOF	 Sandomierz,	

rozwój	turystyki	w	oparciu	o	zasoby	kulturowe	i	przyrodnicze,	tworzenie	sprzyjających	

warunków	 do	 inwestowania,	 rozwój	 usług	 publicznych,	 edukacji,	 budowanie	 i	 rozwój	

partnerstw	lokalnych.		

2.	Plan	Zagospodarowania	Przestrzennego	Województwa	Świętokrzyskiego.	

W	 Planie	 Zagospodarowania	 Przestrzennego	 Województwa	 Świętokrzyskiego	

przedstawiono	cel	główny,	który	brzmi:	Wzmocnienie	spójności	terytorialnej	regionu	oraz	

konkurencyjności	jego	struktur	funkcjonalnych	drogą	poprawy	dostępności	komunikacyjnej,	

zwiększenia	 wpływu	miast	 na	 sąsiadujące	 obszary	 wiejskie,	 a	 także	 ułatwienia	 dostępu	

społeczeństwa	do	rynków	pracy	i	wyżej	zorganizowanych	usług.		

Strategia	Miejskiego	Obszaru	Funkcjonalnego	Sandomierz	określa	działania	priorytetowe	

i	 zadania	 wpisujące	 się	 w	 cele	 warunkujące,	 które	 stanowią	 rozwinięcie	 celu	

strategicznego	PZPWSn .	Działania	priorytetowe	MOF	Sandomierz:		

• „Poprawa	 zewnętrznej	 dostępności	 komunikacyjnej	 MOF	 w	 celu	 podniesienia	

atrakcyjności	 inwestycyjnej	obszaru	oraz	uwolnienia	potencjału	 turystycznego”,	

„Podnoszenie	kompetencji	mieszkańców	MOF	do	uczestnictwa	w	kulturze	poprzez	

wspieranie	 i	 rozwijanie	 różnych	 form	 edukacji	 kulturowej”	 oraz	 „Rozwinięcie	

wspólnej	oferty	inwestycyjnej	z	uwzględnieniem	potencjałów	i	potrzeb	partnerów	

MOF.”	 wpisują	 się	 w	 cel	 1	 PZPWSn 	 –	Wzrost	 konkurencyjności	 i	 innowacyjności	

przestrzeni	 gospodarczej	 województwa	 w	 tym	 szczególnie	 miast	 z	 myślą		

o	wykorzystaniu	 lokalnych	potencjałów	rozwoju	 i	dostosowaniu	tej	przestrzeni	do	

rozwoju	gospodarki	opartej	na	wiedzy;		

• „Zrównoważony	 rozwój	 gospodarczy	 MOF	 Sandomierz”	 oraz	 „Stworzenie	

spójnego	 systemu	edukacji	na	obszarze	MOF,	ukierunkowanego	na	 zwiększanie	

szans	 rozwoju	 osobistego	 i	 zawodowego,	 dostosowanego	 do	 zmieniających	 się	

uwarunkowań	demograficznych	oraz	społecznych.”	wpisują	się	w	cel	3	PZPWSn 	–	
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Tworzenie	 warunków	 sprzyjających	 rozwojowi	 zasobów	 ludzkich	 oraz	 integracji	

rynków	pracy;		

• „Ochrona	 i	 zrównoważone	wykorzystanie	walorów	przyrodniczych”	wpisuje	 się		

w	cel	4	PZPWSn 	–	Ochrona	i	racjonalne	zagospodarowanie	zasobów	przyrodniczych	

i	dóbr	kultury,	zgodnie	z	zasadą	zrównoważonego	rozwoju;		

• „Tworzenie	 i	 wdrażanie	 kompleksowych	 inteligentnych	 rozwiązań	 i	 systemów	

zarządzania	miastem,	 gminą,	 powiatem,	w	 tym	 rozwiązań	 SMART.	 	wpisuje	 się		

w	 cel	5	PZPWSn 	 –	Kształtowanie	 systemów	 infrastruktury	 technicznej	 i	 społecznej		

w	 aspekcie	 poprawy	 dostępności	 i	 spójności	 przestrzennej	 oraz	 osiągnięcia	

wysokiego	standardu	świadczenia	usług.		

Strategicznymi	 atutami	 województwa	 w	 kształtowaniu	 wizerunku	 regionu	

konkurencyjnego	 i	 otwartego	 dla	 inwestorów,	 który	 chce	 uczestniczyć	 w	 procesach	

rozwojowych	kraju	i	Europy	jest	m.in.:	urozmaicony	i	atrakcyjny	turystycznie	krajobraz	

oraz	unikalne	walory	kulturowe	w	rejonie	Sandomierza.		

W	 Planie	 Zagospodarowania	 Przestrzennego	 Województwa	 Świętokrzyskiego	 zawarto	

kierunki	 przekształceń	 struktury	 funkcjonalno-	 przestrzennej	 województwa,	 gdzie	

wskazano	 obszary	 o	 największym	 potencjale	 rolniczym.	 Głównym	 zadaniem	 polityki	

przestrzennej	 na	 tych	 obszarach,	 także	 na	 terenie	MOF	 Sandomierz	 będzie	 tworzenie	

warunków	 terenowych	 do	 wzrostu	 efektywności	 gospodarowania	 w	 rolnictwie		

z	jednoczesną	ekologizacją	produkcji	rolniczej	oraz	ograniczeniem	negatywnych	zjawisk	

w	 środowisku	 rolniczym.	 W	 Planie	 tym	 zawarto	 również	 kierunki	 kształtowania	

środowiska	 przyrodniczego	 i	 kulturowego,	 gdzie	 jednym	 z	 nich	 jest	 ochrona	walorów	

przyrodniczych	 występujących	 na	 terenie	 województwa.	 Do	 celów	 polityki	 ochronnej	

zaliczono:	zachowanie	i	racjonalne	wykorzystanie	walorów	przyrodniczych.	

W	 Planie	 Zagospodarowania	 Przestrzennego	 Województwa	 Świętokrzyskiego	

uwzględniono:	w	 przyszłości	 należałoby	 wyznaczyć	 i	 oznakować	 kolejne	 trasy	 i	 ścieżki	

rowerowe.	Obszar	MOF	Sandomierz	w	powiązaniu	 z	 pozostałym	obszarem	posiada	duży	

potencjał	turystyczny,	niemniej	wymaga	większego	wypromowania	i	doinwestowania.		



Strategia	Miejskiego	Obszaru	Funkcjonalnego	Sandomierz	
 

 
97 

W	Strategii	Miejskiego	Obszaru	Funkcjonalnego	Sandomierz	uwzględniono	budowę	ścieżki	
rowerowej,	 a	 także	 wykorzystanie	 potencjału	 turystycznego	 do	 rozwoju	
przedsiębiorczości.		
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7.	STRATEGICZNA	OCENA	ODDZIAŁYWANIA	NA	ŚRODOWISKO		
 

–	wpływ	zadań	na	środowisko	i	udział	podmiotów	działających	na	rzecz	ochrony	
środowiska	w	opracowaniu	Strategii		

DO	UZUPEŁNIENIA	PO	PRZEPROWADZENIU	PROCEDURY		
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8. PODSUMOWANIE	 KONSULTACJI	 SPOŁECZNYCH	 I	 PROCESU	

OPINIOWANIA	DOKUMENTU	PRZEZ	ZARZĄD	WOJEWÓDZTWA		

Do	uzupełnienia	po	konsultacjach	społecznych	i	procesie	opiniowania		

Na	podstawie	art.	6	ust.	3	Ustawy	z	dnia	6	grudnia	2006	r.	o	zasadach	prowadzenia	polityki	

rozwoju	 (Dz.	U.	 z	2021	r.	poz.	1057)	oraz	zgodnie	z	Uchwałą	Nr	……………	………………..w	

sprawie	…………………………..w	ramach	Miejskiego	Obszaru	Funkcjonalnego	Sandomierz	oraz	

przystąpienia	do	opracowania	Strategii	Miejskiego	Obszaru	Funkcjonalnego	Sandomierza	

oraz	 przystąpienia	 do	 opracowania	 Strategii	 Miejskiego	 Obszaru	 Funkcjonalnego	

Sandomierz,	w	dniach	...r.	odbyły	się	konsultacje	społeczne	projektu	Strategii	Miejskiego	

Obszaru	 Funkcjonalnego	 Sandomierz,	 które	miały	 na	 celu	 zapoznanie	 grupy	 docelowej		

z	projektem	dokumentu.		

Projekt	 Strategii	 Zintegrowanych	 Miejskiego	 Obszaru	 Funkcjonalnego	 Sandomierz	

podlegał	obowiązkowo	konsultacjom:		

1. z	mieszkańcami	gminy,		

2. z	 lokalnymi	 partnerami	 społecznymi	 i	 gospodarczymi,	 w	 szczególności		

z	 działającymi	 na	 terenie	 gminy,	 w	 tym	 organizacjami	 pozarządowymi		

i	przedsiębiorcami,		

3. z	sąsiednimi	gminami	i	ich	związkami,		

4. z	 Dyrektorem	 Regionalnego	 Zarządu	 Gospodarki	 Wodnej	 w	 Krakowie	 –	

Państwowe	Gospodarstwo	Wodne	Wody	Polskie.		

Dodatkowo,	 MOF	 Sandomierz	 	 włączył	 w	 proces	 konsultacji	 społecznych	 Powiat	

Sandomierski.		

Do	 podmiotów	 wskazanych	 w	 pkt.	 3	 i	 4	 wysłane	 zostały	 pisma	 informujące		

o	konsultacjach.		

Konsultacje	odbyły	się	w	terminie	od	dnia	..	do	dnia	..	2022	r.	w	następujących	formach:		

1. Zbieranie	 uwag	 i	 wniosków	 w	 formie	 papierowej	 oraz	 elektronicznej	 z	

wykorzystaniem	 formularza	 konsultacyjnego.	 Wypełnione	 czytelnie	 formularze	

można	było	dostarczyć:		
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a)		drogą	elektroniczną	na	adres	e-mail:	………………………	oraz	……………………………….	

wpisując	w	tytule	„Konsultacje	społeczne	–	projekt	Strategii	MOF	Sandomierz”;	

b)		drogą	korespondencyjną	na	adres	…………………………		

c)		bezpośrednio	do	Biura	Obsługi	Interesanta		

2. Spotkania	 otwartego,	 umożliwiającego	 omówienie	 założeń	 dokumentu,	 a	 także	

przedstawienie	uwag,	opinii	i	propozycji.	Spotkanie	odbyło	się	w	dniu	...............2022	

r.	o	godz.	.......	wzięło	w	nim	udział........	osób.		

Formularz	 zgłaszania	 uwag	 oraz	 projekt	 dokumentu	 Strategia	 Miejskiego	 Obszaru	

Funkcjonalnego	Sandomierz	dostępne	były	od	...2022	r:		

−	w	wersji	 elektronicznej	 na	 oficjalnych	 stronach	 internetowych	Urzędu	Miejskiego	w	

Sandomierzu	oraz	na	stronach	gmin		Dwikozy,	Obrazów,	Wilczyce,	Samborzec.		

Jedną	z	form	konsultacji	społecznych	ww.	projektu	dokumentu	było	otwarte	spotkanie		

z	 interesariuszami,	 które	 odbyło	 się	 w	 dniu	 ................	 o	 godz.	 ...............	 w	 ......................	 W	

spotkaniu	 uczestniczyło	 Podczas	 spotkania	 przedstawiono	 główne	 założenia	

programowe	 i	 wdrożeniowe	 dokumentu	 tj.	 wizja,	 misja,	 cele	 strategiczne	 wraz	 z	

odpowiadającymi	 im	 działaniami,	 a	 także	 zakres	 rzeczowy	 projektów	 strategicznych,	

które	 planowane	 są	 do	 realizacji	 przez	 samorządy	 gminne.	 Przedstawione	 zostały	

również	założenia	przestrzenno-funkcjonalne,	w	tym	model	funkcjonalno-przestrzenny.	

Podczas	spotkania	wpłynęły	/	nie	wpłynęły	żadne	uwagi.		

W	 trakcie	 konsultacji	 społecznych	 w	 wyznaczonym	 terminie	 wpłynęło	 wypełnionych	

formularzy	uwag...........................................	.		

Na	podstawie	art.	10g	ust.	5	Ustawy	z	dnia	8	marca	1990	r.	o	samorządzie	gminnym	(Dz.	U.	

z	2022	r.	poz.	559	z	późn.	zm.)	pismem	z	dnia	..................	r.	Burmistrz	Miasta	Sandomierz	

zawnioskował	 o	 zaopiniowanie	 projektu	 Strategii	 Miejskiego	 Obszaru	 Funkcjonalnego	

Sandomierz.	 Opinia	 miała	 dotyczyć	 sposobu	 uwzględnienia	 ustaleń	 i	 rekomendacji		

w	 zakresie	 kształtowania	 i	 prowadzenia	 polityki	 przestrzennej	 w	 województwie,	

określonych	w	strategii	rozwoju	województwa.	Wydanie	opinii	powinno	nastąpić	w	ciągu	

30	dni	od	dnia	doręczenia	pisma	wraz	z	projektem	dokumentu.	W	tym	samym	piśmie	na	

podstawie	 art.	 34,	 ust.	 6,	 pkt.	 2)	 projektu	 ustawy	 o	 zasadach	 realizacji	 zadań	
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finansowanych	 ze	 środków	 europejskich	 w	 perspektywie	 finansowej	 2021–2027	

zwrócono	się	z	prośbą	o	zaopiniowanie	Strategii	w	terminie	60	dni	od	daty	otrzymania	

pisma,	 w	 zakresie	 możliwości	 finansowania	 strategii	 ZIT	 w	 ramach	 Programu	

Regionalnego.� 
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SPIS	RYCIN	I	TABEL	
	

Ryc.	1.	Obszar	Miejskiego	Obszaru	Funkcjonalnego	Sandomierz		

Ryc.	2.	Układ	komunikacyjny	obejmujący	obszar	MOF	Sandomierz	

Ryc.	3.	Formy	ochrony	przyrody	na	terenie	MOF	Sandomierz	

Ryc.	4.		Mapa	szczególnego	zagrożenia	powodziowego	na	terenie	MOF	Sandomierz	

Ryc.	5.	Mapy	ryzyka	powodziowego	

Ryc.	6.	Plany	zarządzania	ryzykiem	powodziowym	

Rys.	7.	OSI	Obszary	zagrożenia	powodziowego		

Ryc.	8.	OSI	rozwój	aktywności	gospodarczej	i	ekonomicznej		

Ryc.	9.	OSI	Obszary	rewitalizacji	MOF	Sandomierz	

Ryc.	10.	OSI	Obszary	wiejskie	MOF	Sandomierz	

Ryc.	11.	OSI		Obszary	zagrożone	trwałą	marginalizacją	

Ryc.	 12.	 Instytucjonalna	 struktura	 systemu	 wdrażania,	 monitorowania,	 ewaluacji		

i	aktualizacji	Strategii	Miejskiego	Obszaru	Funkcjonalnego	Sandomierz		

 

Tabela	nr	1.	Wskaźniki	mierzalności	rozwoju	MOF	Sandomierz	

Tabela	2.	Wskaźniki	produktu	i	rezultatu	do	osiągnięcia	w	wyniku	w	wyniku	realizacji	

strategii	

	


