
UCHWAŁA NR XIV.85.2015
RADY GMINY IZBICKO

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Izbicko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 1649, zm. z 2015 r. poz. 349, 1240 
i 1358.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Strategię Rozwoju Gminy Izbicko w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XX/115/08 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 lutego 2008 r. w 
sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Izbicko”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izbicko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Izbicko

Henryk Zettelmann



 
 
 
 



Strategia Rozwoju Gminy Izbicko 
___________________________________________________________________________ 
 

2 
 

Niniejszy dokument jest własnością Gminy Izbicko, uchwalony został przez Radę Gminy 
Izbicko jako Uchwała nr XIV.85.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. 
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Gminna strategia rozwoju jest zbiorem oczekiwanych przez społeczność lokalną celów, 
działań i planów, mobilizujących mieszkańców do rozwiązywania kluczowych 
przedsięwzięć, zmierzających do poprawy ich życia. 
 
 Chcielibyśmy, żeby nasza Gmina była postrzegana jako miejsce zamieszkane 
przez ludzi aktywnych, gospodarnych i żyjących godnie, aby świadomość posiadania 
wielokulturowego dziedzictwa i utrwalone kontakty z mieszkańcami różnych regionów 
Polski i Europy sprawiły, by mieszkańców cechowały: otwartość, tolerancja i 
odpowiedzialność.  

 
 
Podejmując działania na rzecz swoich mieszkańców gmina funkcjonuje zgodnie z 

ustawą o samorządzie terytorialnym.  
Realia i specyfika sytuacji gminy jako wspólnoty mieszkańców decydują o jej 

charakterze i rodzaju podejmowanych zadań.  
Zdajemy sobie sprawę z tego, że strategia rozwoju gminy Izbicko jest swoistym 

kompromisem osiągniętym dzięki zestawieniu oczekiwań, aspiracji i potrzeb mieszkańców z 
aktualną i przewidywaną możliwością ich realizacji. Równocześnie jednak, jesteśmy 
uczestnikami zmian niosących możliwości rozwoju, zarówno w sferze szeroko pojętych 
zasobów gminy, jak i sytuacji mikro i makroekonomicznej. Taki stan rzeczy skłania nas do 
traktowania niniejszej strategii jako dokumentu otwartego. 
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Część I 
Gmina Izbicko – analiza stanu. 

 
W tej części została przedstawiona aktualna sytuacja Gminy Izbicko uwzględniająca 

przyjęty w strategii podział na sfery aktywności.  
 
1. Położenie geograficzne i zasoby naturalne. 

Gmina Izbicko położona jest na południowo-wschodnim krańcu Niziny Śląskiej w 
połowie odległości pomiędzy Opolem i Strzelcami Opolskimi. Południowa część gminy sięga 
wzniesienia (Góry Św. Anny), północna styka się z pasmem borów Stobrawsko-Turawskich. 
Gmina leży na pograniczu dwóch regionów fizyczno-geograficznych: Niziny i Wyżyny 
Śląskiej  oraz w całości w dorzeczu  II rzędu Małej Panwi, prawostronnego dopływu Odry. 
Gmina Izbicko jest jedną z mniejszych gmin Opolszczyzny (84,3 km2), w 11 sołectwach 
zlokalizowanych na jej terenie mieszka około 5431 osób (stan na 31.12.2014 r.) 

Budowa geologiczna terenu jest mocno zróżnicowana, lekkie, piaszczyste w gleby 
części północnej przykrywają warstwy iłów i kajpru znajdujące się nad mocno spękanym 
wapieniem triasowym. W części środkowej Gminy, warstwy gleb lekkich przemieszane są 
bardziej zwartymi utworami gliniastymi, w których zlokalizowane są żyły rud darniowych. W 
kierunku południowym, warstwy gleby o zmiennej, ale malejącej miąższości, przykrywają 
utwory wapienia szczelinowego tworzonego głównie przez margle i dolomity. Rzeźba terenu 
jest różnorodna, część północna gminy to równina przechodząca w płytką nieckę w partii 
środkowo - zachodniej, niewysokie wzniesienie centrum obszaru i lekkie sfałdowanie 
powierzchni w kierunku Góry Św. Anny. Ze względu na budowę geologiczną 
powierzchniowe cieki wodne, rzeki; Jemielnica i Sucha, znajdują się w części północnej, tutaj 
też zlokalizowany jest kompleks stawów hodowlanych wkomponowany w obszar lasu 
mieszanego. Lasy zajmują ponad 1/3 powierzchni Gminy, jedynie niewielkie obszary 
stanowią naturalne dla tego rejonu lasy liściaste i mieszane z brzozą, olszą, dębem, bukiem, 
klonem, sosną i świerkiem. Duża  lesistość  terenu  i kompleks stawów rybnych w dolinie 
rzeki Sucha nadaje gminie szczególny charakter. W zespołach roślinności naturalnej 
dominuje grąd  środkowo-europejski (Galio Carpinetum), w dolinach Jemielnicy i Suchej – 
łęgi olszowe i olszowo-wiązowe (Cirea Alnetum), w sąsiedztwie dolin - kontynentalne bory 
mieszane i dąbrowy acidofilne (Calamagrostio Quercetum). 

Badania archeologiczne prowadzone na terenie gminy dowodzą, że już za czasów 
rzymskich istniał tutaj silny ośrodek osadnictwa. Przez Izbicko przebiegały wtedy szlaki 
handlowe ze wschodu na zachód i z południa na północ. Izbicko weszło do historii Śląska 
Opolskiego w 1295 roku, kiedy to po raz pierwszy nazwa miejscowości „Iczbiczko” pojawiła 
się w dokumentach wrocławskiego biskupa Jana III. W 1679 roku w miejscowości Izbicko 
powstała szkoła. W kolejnych stuleciach miał miejsce intensywny rozwój osadnictwa, a 
dzięki pozyskiwaniu nowych terenów pod uprawę, okolice Izbicka zaczęły przekształcać się 
w rejon rolniczy. Pomimo przemysłowego epizodu w dziejach, bowiem w XIX wieku w 
wielu miejscach na terenie gminy eksploatowano płytkie złoża rudy darniowej, Izbicko 
pozostało gminą rolniczą. Jeszcze kilka lat temu Gmina Izbicko znana była z produkcji mleka 
i chowu zwierząt, rozwiniętych szczególnie w rejonie północnym oraz z produkcji żyta, 
kukurydzy i rzepaku w części środkowej i południowej. 

Bogactwami naturalnymi Gminy są złoża kamienia wapiennego, zasoby wód 
głębinowych (zbiornik GZWP 333), czyste powietrze i wiele miejsc posiadających cenne 
walory przyrodnicze i krajobrazowe jak na przykład fragmenty dębowego starodrzewu z 
domieszką świerka i buka okalające stawy hodowlane czy też kompleksy leśno-łąkowe. 
Swoistym „bogactwem naturalnym” jest bardzo korzystne położenie geograficzne na 
skrzyżowaniu tradycyjnych w tym rejonie szlaków komunikacyjnych wschód-zachód (droga 
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krajowa 94, autostrada A4 w bezpośrednim sąsiedztwie) oraz północ-południe jak również 
bliskość centrum powiatu i regionu. 
2. Ludność. 
1) Sytuacja demograficzna. 

Liczba mieszkańców gminy Izbicko wynosi około 5431 osób (stan na  31.12.2014 r.),. 
W świetle danych zgromadzonych podczas spisu powszechnego mieszkańcy gminy 
Izbicko zadeklarowali przynależność do 3 grup narodowościowych. Dominującą 
liczebnie grupę stanowią osoby narodowości śląskiej. Mniej liczne grupy tworzą 
mieszkańcy narodowości niemieckiej i polskiej. Istotnym problemem demograficznym 
gminy Izbicko jest ujemny przyrost naturalny spowodowany widocznym od połowy lat 
90 spadkiem liczby urodzeń. Sytuacja ta wynika nie tylko z ogólnie widocznej w tej 
części Europy tendencji spadkowej w odniesieniu do liczby urodzeń, ale w sposób 
specyficzny jest efektem masowej emigracji zagranicznej pokolenia mieszkańców 
gminy urodzonych w latach 1960 – 1970. Istniejący stan rzeczy wpływa na „starzenie 
się” społeczności gminy. 

2) Warunki socjalne. 
Aktualne dane wskazują na to, że zdecydowana większość mieszkańców gminy określa 
swoje warunki socjalne jako co najmniej średnie lub dobre. Nie mniej jednak 
systematycznie rośnie liczba osób starszych samotnych i rodzin objętych różnymi 
formami opieki społecznej. W wypełnianiu obowiązku opieki  nad mieszkańcami 
istotną rolę odgrywa współfinansowana przez gminę stacja Caritas  Diecezji Opolskiej. 
Omawiając warunki socjalne należy wspomnieć o funkcjonującej sieci przedszkoli i 
szkół, których struktura organizacyjna zaspakaja aktualne potrzeby gminy w tym 
zakresie. 

3) Zajęcia ludności. 
W latach 90 ubiegłego wieku gminę Izbicko określano jako gminę rolniczą. Obecnie, 
biorąc pod uwagę liczbę osób zatrudnionych w gospodarstwach rolnych, liczbę osób 
zatrudnionych poza tym sektorem, w tym także pracujących poza granicami Polski jak 
również liczbę zarejestrowanych i funkcjonujących różnych form działalności 
gospodarczej, można stwierdzić, że dokonuje się proces restrukturyzacji zajęć ludności. 
Równolegle rozwija się rzemiosło i sfera usług na terenie gminy oraz rośnie liczba osób 
podejmujących prace wymagających wyższych kwalifikacji, w większości przypadków 
poza terenem gminy Izbicko. Procesowi temu sprzyja  widoczny wzrost poziomu 
wykształcenia i kwalifikacji przede wszystkim młodszej generacji mieszkańców. 

4) Migracja zarobkowa. 
Istotnym czynnikiem rzutującym na sytuację gminy jest wspomniana wcześniej 
migracja zarobkowa jej mieszkańców. Zjawisko to wpływa nie tylko na liczbę ludności 
ale także niesie ze sobą skutki społeczne i socjalne. Trudno ocenić czy doraźne korzyści 
ekonomiczne, czasem konieczność zapewnienia bytu albo chęć zgromadzenia kapitału, 
rekompensują coraz częściej postrzegane negatywne zmiany w systemie wartości i 
funkcjonowaniu rodzin osób znajdujących pracę w miejscach odległych od miejsca 
zamieszkania.  

3. Gospodarka. 
1) Rolnictwo. 

W ostatniej dekadzie widoczne stały się zmiany dotyczące nie tyle areału upraw, co 
sposobu gospodarowania. Zmniejszyła się wyraźnie liczba gospodarstw rolnych, 
rozwijają się wyspecjalizowane gospodarstwa rodzinne dysponujące przeciętnie 
areałem 20 – 50 ha. 

2) Produkcja, usługi i handel. 
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Ostatnie lata, mimo gorszej sytuacji makroekonomicznej przyniosły wyraźny rozwój tej 
sfery aktywności mieszkańców gminy. Aktualnie na obszarze gminy zarejestrowanych 
jest 309 (stan na 31.10.2015 r.) podmiotów gospodarczych. Wzrosła zarówno liczba 
funkcjonujących podmiotów gospodarczych jak i różnorodność oferowanych przez nie 
usług i produkowany asortyment. 

4. Infrastruktura komunalna. 
Gmina Izbicko jest właścicielem wciąż rozbudowywanej infrastruktury komunalnej. 
Aktualnie w jej władaniu pozostają liczne budynki komunalne w tym: budynek urzędu 
gminy, budynki OSP, szkoły, przedszkola, tereny rekreacyjne, budynek stacji Caritas, 
domy nauczyciela i inne budynki mieszkalne. Gmina jest także właścicielem budowli 
zapewniających dostawy wody (stacje uzdatniania wody w Krośnicy oraz w Siedlcu). 
Część dróg znajdujących się na obszarze Gminy jest jej własnością podobnie jak 
zmniejszający się z roku  na rok areał gruntów. 

5. Ochrona zasobów naturalnych i środowiska przyrodniczego. 
Obszarami, które podlegają ochronie na terenie gminy Izbicko są tereny wchodzące w 
skład obszaru chronionego krajobrazu „Lasów Stobrawsko-Turawskich” w części 
północnej gminy a w części południowej tereny, które obejmuje swym zasięgiem otulina 
Parku  Krajobrazowego „Góra Św. Anny” oraz wprowadzony do programu NATURA 
2000 siedlisko susła moręgowego w pobliżu miejscowości Siedlec. Niemal cały obszar 
Gminy znajduje się nad zbiornikami wód podziemnych GZWP – 333, 334 i 335. 
Szczególnej ochronie podlegają także strefy ochronne ujęć wodnych - studni głębinowych, 
a także kompleks parkowo-pałacowy w Izbicku o powierzchni około 10 ha, ze 
znajdującymi się na jego terenie drzewami - pomnikami  przyrody liczącymi sobie około 
250 lat. Chronione są też pasy zadrzewień przydrożnych i śródpolnych. Lasy stanowiące 
około 38 % powierzchni gminy posiadają w składzie gatunkowym takie drzewa jak sosna, 
świerk, dąb, olsza, brzoza, buk, modrzew, klon, lipa, topola. Na terenie gminy występuje 
wiele  chronionych gatunków zwierząt np. suseł moręgowy, wydra, orzeł bielik, bocian 
biały,  a w rejonie stawów hodowlanych miejscem lęgu ptactwa wodnego np. kaczki, 
łabędzie, czapla siwa, perkoz dwuczuby itd. 

6. Stan edukacji i kultury. 
Prowadzone systematycznie ocena mieszkańców gminy i absolwentów szkół działających 
w jej obszarze wskazują na dobry poziom przygotowania absolwentów szkół 
podstawowych i gimnazjum. Potwierdzają to zarówno wyniki osiągane przez absolwentów 
tych szkół jak i rosnąca liczba studiującej młodzieży – mieszkańców. Na terenie Gminy 
Izbicko funkcjonuje: 
Zespół Szkół Gminy Izbicko, w skład którego wchodzą: 
• 3 Publiczne Przedszkola 
• 3 Publiczne Szkoły Podstawowe 
• 1 Publiczne Gimnazjum 
Posiadane informacje wskazują także na to, że Izbicko jest jedną z niewielu gmin w 
województwie opolskim, które nie tylko utrzymały ale także rozwinęły sieć bibliotek 
(szkolnych i gminnych), klubów i świetlic. Na terenie Gminy Izbicko czynnie działają: 
Chór „Echo Krośnicy”, Rozśpiewane Serca Opolszczyzny, Koła Gospodyń Wiejskich w 
Krośnicy i Siedlcu, Kluby Mniejszości Niemieckiej, LZS-y, Stowarzyszenie Nasza Wieś w 
Izbicku, Stowarzyszenie Miłośników Otmic i Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Siedlec. 
Efektem aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, polityki jej władz wspierających 
inicjatywy kulturalne są liczne imprezy o zasięgu ponad gminnym organizowane przez 
różne sołectwa i szkoły. Przykładami w tej dziedzinie mogą być Wojewódzki Konkurs 
Śląskie Beranie, Gminny Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, Dni Krośnicy, Wyścig 
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Kolarski o Puchar Wójta Gminy Izbicko , reprezentujące nie tylko lokalne tradycje 
kulturowe.  
W maju 2008 roku Gmina Izbicko przystąpiła do Stowarzyszenia Kraina Św. Anny, 
działającego jako Lokalna Grupa Działania, w czerwcu 2012 Stowarzyszenie Aglomeracja 
Opolska oraz kwiecień 2014 Stowarzyszenie Pradziad. 

7. Bezpieczeństwo mieszkańców i ich mienia 
Gmina Izbicko należy do najbezpieczniejszych gmin w powiecie strzeleckim. Poczuciu 
bezpieczeństwa sprzyja widoczna integracja mieszkańców wyrażająca się między innymi 
zainteresowaniem  losem współobywateli, ograniczeniu przestępczości sprzyja współpraca 
społeczności lokalnej ze samorządem lokalnym i służbami porządkowymi. 

8. Zarządzanie gminą. 
Mieszkańcy Gminy Izbicko tworzą wspólnotę samorządową – gminę. 
Siedziba organów gminy znajduje się w Izbicku.  
Gmina realizuje zadania własne za pośrednictwem swoich organów, którymi są: Rada 
Gminy, Wójt Gminy,  jednostki organizacyjne i pomocnicze (rady sołeckie). Rada Gminy 
jest organem stanowiącym. Uchwały podjęte przez Radę Gminy wykonuje Wójt Gminy. 
Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady. Rada Gminy do pomocy w wykonywaniu 
swoich zadań powołała komisje stałe: 
• Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,  
• Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego,  
• Komisja Oświaty, Sportu, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych,  
• Komisja Rewizyjna  
oraz komisje doraźne:  
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  
• Komisja ds. Strategii Rozwoju Gminy 

 
 

Uwarunkowania historyczne 
 

Wielowiekowa historia miejscowości istniejących współcześnie jako sołectwa tworzące 
Gminę Izbicko sprawia, że wykształciły się i utrwaliły powiązania społeczne i gospodarcze 
lokujące gminę i jej mieszkańców w obrębie Śląska Opolskiego i ogólnie Śląska 
traktowanego jako region europejski. W przeszłości gmina Izbicko znajdowała się na 
pograniczu Polski, Niemiec i Czech co wzbogaciło zasoby kulturowe i zaradność 
mieszkańców. Niebanalne znaczenie dla rozwoju lokalnej społeczności miał przebiegający 
przez gminę szlak kupiecki. Do dnia dzisiejszego można zauważyć odwagę i otwartość 
mieszkańców na Europę.  
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Część II 
Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń 

  
Analizę przeprowadzono w trakcie spotkań Komisji ds. Strategii oraz Rady Gminy. 
 

Tabela I 
Infrastruktura techniczna 

Mocne strony Słabe strony 
• dobry stan techniczny budynków 

użyteczności publicznej będących 
własnością gminy np. szkoły, przedszkola, 
remizy OSP, świetlice 

• własne ujęcia wody ze stacjami 
uzdatniania 

• posiadanie świetlic w każdej miejscowości  
• dobra opieka nad chorymi Ośrodek 

Zdrowia i Stacja Caritas 
• dobra infrastruktura drogowa wraz z 

chodnikami i oświetleniem 
• zmodernizowane tereny rekreacyjno-

sportowe z zapleczem 
• przebiegająca linia kolejowa i droga 

krajowa przez teren gminy 
• trzy czwarte gminy posiada kanalizację 

sanitarną 
• dobrze wyposażone jednostki OSP będące 

w systemie KSR-G 
• rozwinięta sieć szlaków rowerowych 

• niewystarczająca sieć kanalizacji  burzowej 
• brak sieci gazowniczej 
• niewystarczająca ilość mieszkań  

komunalnych 
• przestarzała sieć wodociągowa w części 

gminy 
• transport publiczny 
• stan techniczny części dróg gminnych 
• nie wszystkie obiekty użyteczności 

publicznej przystosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych  

Możliwości/Szanse Zagrożenia 
• rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i 

burzowej 
• rozbudowa ścieżek rowerowych i terenów 

rekreacyjnych 
• modernizacja sieci wodociągowej 
• modernizacja dróg 
• budowa mieszkań komunalnych 

• ograniczone możliwości finansowania 
kosztownych zadań ze środków własnych 
gminy 

 
 

Tabela II 
Gospodarka i Rynek Pracy 

Mocne strony Słabe strony 

• znaczne zasoby kamienia wapiennego 
• rozwinięte rolnictwo 
• rozwijające się rzemiosło, usługi i handel 
• pracowici mieszkańcy 
• bliska lokalizacja autostrady i linii 

kolejowej 
• przesyłowa sieć gazowa 

• brak własnych terenów inwestycyjnych? 
• niskie klasy gruntów rolnych 
• niewystarczająca ilość miejsc pracy  
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Możliwości/Szanse Zagrożenia 

• współpraca pomiędzy samorządami 
• budowa sieci gazowniczej 
• pozyskanie inwestorów 
• dalszy rozwój warunków do 

funkcjonowania małych i średnich firm na 
terenie gminy 

• wykorzystanie doświadczeń gmin 
partnerskich w dziedzinie rozwoju 
przedsiębiorczości i aktywizacji 
zawodowej mieszkańców 

• możliwości promocji, poszukiwania pracy 
i partnerów biznesowych na rynku Unii 
Europejskiej 

• małe zainteresowanie tworzeniem grup 
wyspecjalizowanych producentów 

• migracje młodych ludzi w poszukiwaniu 
miejsc pracy 

• nieatrakcyjna oferta rynku pracy 

 
 
 

Tabela III 
Społeczeństwo gminy 

Mocne strony Słabe strony 
• wielokulturowe i wielonarodowe 

społeczeństwo 
• gospodarność 
• bezpieczeństwo 
• silne więzi z zagranicą 
• dbałość o estetykę i wygląd posesji 
• poszanowanie własności społecznej 
• chęć zdobywania wykształcenia 
• partnerstwo gmin 
• poszanowanie wartości kulturowych i 

tradycji w rodzinach niezależnie od 
pochodzenia 

• możliwość rozwoju budownictwa 
mieszkaniowego 

• niż demograficzny  
• duża liczba osób starszych 
• migracje zarobkowe mieszkańców 
• mała integracja społeczeństwa 

Możliwości/Szanse Zagrożenia 

• promocja gminy poza jej terenem przez 
osoby pracujące poza gminą 

• wzrost liczby mieszkańców  
• duża ilość działek budowlanych pod 

budowę jednorodzinną w planach 
zagospodarowania przestrzennego 

• spadek liczby mieszkańców związany z 
sytuacją makroekonomiczną i migracją 
zarobkową 

• brak atrakcyjnych miejsc pracy 
• ujemny przyrost naturalny 
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Tabela IV 
Edukacja i kultura 

Mocne strony Słabe strony 

• rozwinięta sieć szkół, przedszkoli, bibliotek i 
świetlic wiejskich. 

• możliwość otoczenia opieką przedszkolną 
każdego dziecka mieszkającego na terenie 
gminy 

• dobre przygotowanie absolwentów szkół 
podstawowych i gimnazjum do dalszej nauki. 

• funkcjonujące kluby sportowe 
• aktywność mieszkańców w podejmowaniu 

inicjatyw w sferze działalności kulturalnej 

• brak obiektów kulturalnych 
• mało różnorodna oferta klubów sportowych 
• wąska oferta zajęć rekreacyjno – sportowych 

dla mieszkańców 
• brak żłobków 

Możliwości/Szanse Zagrożenia 

• możliwość otoczenia opieką przedszkolną 
każdego dziecka mieszkającego na terenie 
gminy 

• stworzenie możliwości podnoszenia 
poziomu wykształcenia 

• rozwój zainteresowań  w grupach 
tematycznych 

• rozszerzenie oferty klubów sportowych  
• rozwój  izb tradycji 
• objęcie całej gminy  możliwością dostępu 

do szerokopasmowego internetu 

• zanik zainteresowań tradycjami i kulturą 
odbiegającą od standardów kultury masowej 

• zanikanie gwary śląskiej 
• brak integracji społeczeństwa 

 
 
 
 

Tabela V 
Środowisko 

Mocne strony Słabe strony 
• występujące przyrodnicze obszary 

chronione 
• czyste powietrze 
• duże zasoby czystej wody podziemnej 
• wiele obszarów mało zdegradowanego 
środowiska przyrodniczego 

• brak uciążliwych zakładów 
przemysłowych na terenie gminy i w jej  
bezpośrednim sąsiedztwie 

• dobrze zorganizowana gospodarka 
odpadami 

• duża powierzchnia lasów i stawów 
• wykorzystywanie energii odnawialnej do 

ogrzewania 
• mieszkańcy korzystają ze źródeł energii 

odnawialnej 

• uboga sieć powierzchniowych wód 
płynących 

• duża ilość kotłowni opalanych węglem 
• wzmożony ruch pojazdów na drodze 

krajowej 
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Możliwości/Szanse Zagrożenia 

• skorzystanie z funduszy strukturalnych 
ochrony środowiska 

• zmiana sposobu ogrzewania budynków 
• rozbudowa kanalizacji sanitarnej i 

burzowej 
• poprawa gospodarki odpadami  
• pozyskiwanie energii odnawialnej 

• zagrożenie zanieczyszczenia zbiornika 
wód podziemnych 

• wysoki koszt  instalacji ekologicznego 
ogrzewania 
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Część III 
Propozycje działań służących poprawie istniejącego stanu. 

 
1. Infrastruktura techniczna:  

• uzbrojenie terenów przeznaczonych pod działki siedliskowe  
• modernizacja i rozbudowa dróg gminnych  
• gazyfikacja terenu gminy począwszy od części północnej 
• budowa sieci kanalizacyjnej w pozostałych miejscowościach gminy 
• modernizacja sieci wodociągowej 
• rozbudowa sieci światłowodowej dla szerokopasmowego internetu 

2. Gospodarka i rynek pracy: 
• informowanie inwestorów o istniejących i planowanych możliwościach 

organizacji produkcji 
• dążenie do scalenia gruntów rolniczych w większe areały 
• wspieranie rozwoju małej przedsiębiorczości i zakładów produkcyjnych 

nieuciążliwych dla środowiska 
• zachęcenie inwestorów  tworzących miejsca pracy dla mieszkańców gminy 

poprzez stosowanie ulg podatkowych 
• wprowadzenie do planu zagospodarowania przestrzennego gminy zapisu 

dotyczącego przeznaczenia terenów pod działalność gospodarczą 
3. Społeczeństwo gminy - Opieka nad mieszkańcami: 

• rozszerzanie funkcjonowania powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej 
• pomoc potrzebującym; opieka społeczna, stacja Caritas, profilaktyka 

przeciwuzależnieniowa 
• ogniska opiekuńczo-wychowawcze  
• rozszerzyć ofertę świetlic wiejskich 
• dbałość o bezpieczeństwo  
• profilaktyka środowiskowa 

4. Sfera edukacji i kultury:  
• pielęgnowanie tradycji i obyczajów śląskich 
• podnoszenie standardów kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży 
• współpraca i wymiana kulturalna z gminami partnerskimi i ościennymi 
• wspieranie stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz Gminy 
• wspieranie działań mniejszości narodowych i etnicznych 

5. Turystyka i rekreacja:  
• rozbudowa ścieżek rowerowych 
• stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi bazy hotelowej 
• promocja walorów agroturystycznych gminy 
• dążenie do utworzenia ośrodków rekreacji 

6. Ochrona zasobów naturalnych i środowiska przyrodniczego. 
Aktywna polityka w dziedzinie ochrony środowiska jest podstawą zrównoważonego 
rozwoju gminy, wobec tego tworząc plany miejscowe zagospodarowania 
przestrzennego powinno się uwzględniać: 
• dbałość o czyste powietrze,  
• zachowanie bioróżnorodności środowiska przyrodniczego; 
• zakazy i ograniczenia  wynikające  z decyzji  i zarządzeń  o utworzeniu  obszarów  

prawnie  chronionych; 
• wskazywanie terenów  zalesień  o charakterze ochronnym i gospodarczym; 
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• rekultywację istniejących  na terenie gminy nieużytków  po eksploatacji kopalin i 
wysypiskach śmieci; 

• dążenie do poprawy czystości wód powierzchniowych i podziemnych poprzez 
inwestycje komunalne w zakresie gospodarki wodnościekowej oraz 
egzekwowanie warunków pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie ścieków 
i ich rolniczego wykorzystania; 

• analiza stanu środowiska - utworzenie punktów pomiarowych;  
• dążenie do zalesiania gruntów klasy V i VI; 
• podejmowania działań zmierzających do ograniczenia „małej emisji”. 
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Część IV 
Wizja rozwoju Gminy Izbicko. 

  
Przeprowadzona wcześniej analiza stanu gminy zestawiona z oczekiwaniami jej 

mieszkańców a także racjonalnymi przesłankami rozwoju, pozwala na stworzenie wirtualnego 
obrazu - wizji gminy. Obraz ten może być  traktowany jako cel dążeń, u podstaw których 
znalazło się opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Izbicko. Poniżej przedstawiono 
podstawowe komponenty wizji rozwoju. 
 
1. Gmina Izbicko jako miejsce spokojnego, bezpiecznego zamieszkiwania i wypoczynku 

w czystym środowisku przyrodniczym.  
2. Gmina Izbicko jako obszar, na którym istnieją możliwości funkcjonowania i rozwoju 

nieuciążliwych dla środowiska: małej przedsiębiorczości,  zakładów produkcyjnych, 
nowoczesnego rolnictwa, rzemiosła, handlu, usług i turystyki. 

3. Gmina Izbicko jako miejsce zamieszkane przez ludzi przestrzegających praw, 
aktywnych , gospodarnych, odpowiedzialnych i tolerancyjnych. 

4. Gmina Izbicko jako otwarta, wielonarodowa i wielokulturowa społeczność bogata 
dzięki różnorodnej tradycji jej mieszkańców. 

 
Realizacja tak nakreślonej wizji wymaga sformułowania strategicznych celów rozwoju 

gminy odniesionych do poszczególnych składowych wizji. I tak: 
1. Realizacja koncepcji gminy jako miejsce spokojnego, bezpiecznego zamieszkiwania i 

wypoczynku w czystym środowisku przyrodniczym wymaga: 
• Budowy pełnej infrastruktury komunalnej wymaganej standardami europejskimi, 

w pierwszej kolejności rozbudowy kanalizacji sanitarnej i burzowej, rozbudowy i 
modernizacji dróg gminnych, gazyfikacja, rekultywacja terenów 
zdegradowanych. 

• Przygotowania i uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe w tych 
miejscach gdzie istnieje zapotrzebowanie.  

• Budowy infrastruktury służącej rekreacji, uprawianiu sportów i turystyce: basen, 
boiska, hale sportowe, szlaki turystyczne, baza noclegowa. 

2. Funkcjonowanie i rozwój nieuciążliwych dla środowiska: małej przedsiębiorczości,  
zakładów produkcyjnych, nowoczesnego rolnictwa, rzemiosła, handlu, usług i turystyki 
mogą: 
• Stworzenie odpowiedniego prawa lokalnego sprzyjającego takiej działalności 
• Wyznaczenie i uzbrojenie terenów pod działalność produkcyjną 
• Właściwie prowadzona promocja gminy jako miejsca gdzie można i warto 

inwestować  
• Tworzenie warunków służących podnoszeniu kwalifikacji. 

3. i 4. Realizacja wizji gminy jako miejsca zamieszkanego przez ludzi przestrzegających 
praw, aktywnych , gospodarnych, odpowiedzialnych, tolerancyjnych oraz ceniących 
także dobra kultury jest zadaniem otwartym i wymaga niejednorazowych przedsięwzięć 
ale planowych wieloletnich działań. Znajomość aktualnej sytuacji gminy pozwala na 
wskazanie kierunków działań, które należy podjąć w perspektywie nadchodzących lat. 
Podstawą do stworzenia bazy mogą być istniejące aktualnie placówki oświatowe oraz 
kluby i świetlice, których celem będzie: 
• pielęgnowanie tradycji lokalnej - ochrona od zapomnienia tradycji, obrzędów i 

zwyczajów 
• zachowanie bazy w zakresie kultury materialnej ludności gminy  
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• gromadzenie dorobku intelektualnego,  kulturalnego mieszkańców gminy 
• integracja kultury różnych narodowości 
• promowanie patronatu nad imprezami kulturalnymi 
• poszerzenie ofert rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców gminy 
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Część V 
Plan rozwoju Gminy Izbicko. 

 
Po ustaleniu – wyborze priorytetowych kierunków rozwoju, określone zostaną zadania 

umożliwiające realizację konkretnych celów strategicznych. Zadania te, wyodrębnione z 
różnych, podanych wyżej sfer działań, powinny tworzyć spójny program osiągania 
wybranego celu.  Przypisanie poszczególnym celom: określonej rangi, szacunkowej wartości 
realizacji projektu, harmonogramu realizacji przedsięwzięcia ze wskazaniem źródeł i 
możliwości finansowania, daje szansę na stworzenie planu rozwoju gminy. 
 
Harmonogram zadań powinien być elastyczny i umożliwiać logiczną zmianę kolejności ich 
realizacji w miarę możliwości finansowania poszczególnych zadań od fazy projektu do 
wykonania. 
 




