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1. Wizja Gminy Czechowice-Dziedzice w 2030 roku 

Czechowice-Dziedzice to gmina atrakcyjna do życia, z dobrym klimatem inwestycyjnym 

łączącym tradycje przemysłowe z nowoczesnością i poszanowaniem środowiska naturalnego, 

prowadząca kompleksową politykę międzypokoleniową, wspierająca aktywność mieszkańców, 

w której strategiczne zarządzanie rozwojem oparte jest na podejściu systemowym i dialogu 

z interesariuszami. 

2. Misja Gminy Czechowice-Dziedzice 

Czechowice-Dziedzice inkubatorem aktywności, kreatywności i przedsiębiorczości. 

3. Strategiczne i operacyjne cele rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym 

i przestrzennym wraz z kierunkami działań podejmowanych dla osiągnięcia tych 

celów 

Cel strategiczny 1. AKTYWNY MIESZKANIEC 

Cel operacyjny 1.1. 

Integracja 

międzypokoleniowa 

realizowana 

w społecznościach 

lokalnych 

Kierunki działania: 

• Realizacja programu wspierającego rozwój zróżnicowanej 

aktywności mieszkańców, 

• Realizacja projektów wspierających integrację środowiskową 

mieszkańców, 

• Utworzenie programu grantowego dla inicjatyw oddolnych 

mieszkańców, 

• Utworzenie centrum inicjatyw społecznych, 

• Rozwój inicjatyw lokalnych na terenie osiedli i sołectw 

Cel operacyjny 1.2. 

Rozbudowa 

infrastruktury 

sprzyjającej 

aktywności 

mieszkańców, w tym 

aktywności 

ruchowej 

Kierunki działania: 

• Utworzenie stref aktywności w Czechowicach-Dziedzicach, 

• Wyznaczenie terenów w strukturze przestrzennej gminy 

z potencjałem na realizację funkcji rekreacyjnej, 

• Urządzanie terenów rekreacyjnych z zastosowaniem rozwiązań 

przyjaznych środowisku zgodnie z budowaniem marki Gminy 

Czechowice-Dziedzice jako gminy ekologicznej, 

• Urządzanie terenów rekreacyjnych adekwatnych do potrzeb 

społecznych z uwzględnieniem dostępności grup o szczególnych 

potrzebach, 

• Wzmacnianie i wprowadzanie funkcji rekreacyjnych w przestrzenie 

publiczne (place miejskie, tereny zielone itd.), 

• Wykorzystywanie wód powierzchniowych oraz obszarów 

nadbrzeżnych jako oferty turystycznej i rekreacyjnej 

z poszanowaniem ekologicznych wartości, 

• Ożywienie istniejących terenów rekreacyjnych poprzez organizację 

wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, towarzyskich, sportowych 

oraz innych form aktywności i wypoczynku, 

• Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem 

i wykluczeniem społecznym, 

• Rozwój oferty spędzania wolnego czasu dla seniorów, 
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• Budowa oferty zajęć pozalekcyjnych w szkołach, 

• Rozbudowa oferty gminnych instytucji kultury i sportu, 

• Rozbudowa infrastruktury opiekuńczej i edukacyjnej dla dzieci, 

• Rozbudowa infrastruktury świadczącej usługi dedykowane 

seniorom, 

• Wyposażenie przestrzeni publicznych w infrastrukturę dostosowaną 

do potrzeb seniorów, osób niepełnosprawnych i rodziców małych 

dzieci, 

• Rozwój infrastruktury komunikacyjnej w celu zapewnienia 

mieszkańcom dostępu do różnorodnych form aktywności, 

• Informacyjne i merytoryczne wsparcie mieszkańców w aplikowaniu 

o środki zewnętrzne na realizację inicjatyw oddolnych 

Cel operacyjny 1.3. 

Kształtowanie 

społecznej 

odpowiedzialności 

mieszkańców i ich 

tożsamości lokalnej 

Kierunki działania: 

• Promocja aktywnego i zdrowego stylu życia, 

• Wzmacnianie tożsamości lokalnej mieszkańców, 

• Wspieranie uczestnictwa mieszkańców w ofercie kulturalnej, 

sportowej i rekreacyjnej gminy, 

• Wzmocnienie partycypacji społecznej w zarządzaniu sferą 

publiczną, 

• Wzrost udziału mieszkańców w dialogu o rozwoju przestrzennym 

gminy, 

• Wdrożenie spójnego systemu informacji przestrzennej gminy, 

• Utworzenie portalu/aplikacji informującej kompleksowo o ofercie 

różnorodnych aktywności w gminie, 

• Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez 

różnorodne formy edukacji ekologicznej, 

• Promocja wewnętrzna lokalnych walorów, atrakcji i działań na rzecz 

mieszańców w tym informacja o proekologicznych działaniach 

gminy 

Cel strategiczny 2. ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA 

Cel operacyjny 2.1. 

Zrównoważony 

rozwój przemysłu 

i usług 

Kierunki działania: 

• Poprawa warunków rozwoju lokalnego handlu (targowisko miejskie, 

jarmarki, targi produktów lokalnych), 

• Wsparcie dywersyfikacji struktury gospodarczej gminy, 

• Wsparcie działalności przedsiębiorstw rzemieślniczych, 

• Utworzenie HUB-u technologicznego, 

• Wspieranie rozwoju zróżnicowanych i wysokiej jakości usług, w tym 

usług publicznych, 

• Tworzenie i rozwój e-usług lokalnych wraz z zapewnieniem 

cyberbezpieczeństwa tych usług, 

• Stworzenie atrakcyjnej oferty dla przedsiębiorstw z branży hi-tech 
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Cel operacyjny 2.2. 

Rozwój 

przedsiębiorczości 

mieszkańców 

Kierunki działania: 

• Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości, 

• Utworzenie centrum usług wspólnych dla lokalnych 

mikroprzedsiębiorców, 

• Powołanie sieci Lokalnych Aniołów Biznesu, 

• Wsparcie tworzenia nowych i rozwoju istniejących MŚP, 

• Promowanie lokalnej przedsiębiorczości 
  

Cel operacyjny 2.3. 

Zaangażowanie 

lokalnego biznesu 

w zrównoważony 

rozwój gminy  

Kierunki działania: 

• Współpraca z lokalnym biznesem i szkołami zawodowymi, 

technicznymi w zakresie tworzenia warunków do kształcenia 

dualnego, 

• System wsparcia dla młodych zdolnych mieszkańców gminy, 

• Integracja lokalnego środowiska biznesowego, 

• Stworzenie i promowanie lokalnych marek gminy, 

• Współpraca międzysektorowa i międzyinstytucjonalna na rzecz 

zrównoważonego rozwoju gminy 

Cel strategiczny 3. ATRAKCYJNE ŚRODOWISKO 

Cel operacyjny 3.1. 

Budowa 

samowystarczalnoś

ci energetycznej 

oraz poprawa 

jakości powietrza 

i wspieranie 

efektywności 

energetycznej   

Kierunki działania: 

• Pozyskiwanie energii z osadów ściekowych oraz odpadów 

(produkcja energii elektrycznej i cieplnej w procesie spalania 

biogazu), 

• Zwiększenie udziału OZE w miksie energetycznym Gminy – 

tworzenie farm fotowoltaicznych przedsiębiorstw miejskich, 

wprowadzanie rozwiązań z zakresu geotermii i energetyki opartej 

o wodór, 

• Stworzenie lub uczestnictwo w klastrach energii i społecznościach 

energetycznych, 

• Zwiększanie efektywności energetycznej oświetlenia miejskiego, 

• Wsparcie dla mieszkańców w wymianie nieefektywnych źródeł 

ciepła, w budowie instalacji OZE i termomodernizacji domów, 

• Termomodernizacja oraz budownictwo pasywnych 

i niskoenergochłonnych budynków publicznych,  

• Zwiększanie niskoemisyjności transportu i mobilności miejskiej oraz 

optymalizacja planów komunikacji miejskiej w celu redukcji natężenia 

ruchu, w tym poprawa przejezdności dróg i tworzenie infrastruktury 

dla ruchu niezmotoryzowanego 

Cel operacyjny 3.2. 

Ochrona i 

zachowanie 

przyrody, 

różnorodności 

biologicznej 

i zielonej 

infrastruktury oraz 

ograniczanie presji 

na środowisko 

Kierunki działania: 

• Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony i promocji 

bioróżnorodności na terenie gminy, 

• Zachowanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków 

(w tym identyfikacja i zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych 

roślin i zwierząt), 

• Zielona infrastruktura wzmacniająca jakość ekologiczną terenów, 

• Kontynuacja inwestycji infrastrukturalnych - rozwój i modernizacja 

infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz gazowej 
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Cel operacyjny 3.3. 

Przystosowanie do 

zmian klimatu 

i zwiększenie 

odporności na klęski 

żywiołowe  

  

Kierunki działania: 

• Przygotowanie i wdrożenie planu adaptacji do zmian klimatu, 

• Profilaktyka przeciwpowodziowa, w tym budowa zielono-błękitnej 

infrastruktury (zatrzymywanie wody i zwiększanie powierzchni 

terenów zielonych oraz obszarów biologicznie czynnych w mieście), 

• Zazielenienie przestrzeni i obiektów publicznych oraz tworzenie 

nowych terenów zielonych (dachy przystanków, zielone ściany 

i dachy budynków), 

• Wyposażenie jednostek ratowniczych w wysokospecjalistyczny 

sprzęt 

Cel operacyjny 3.4. 

Optymalizacja 

gospodarki 

odpadami 

i efektywne 

wykorzystanie 

zasobów 

 

 

Kierunki działania: 

• Działania prowadzące do minimalizowania kosztów gospodarki 

odpadami dla mieszkańców (np. wzmacnianie gospodarki o obiegu 

zamkniętym, zmniejszanie powstawania odpadów w tym odpadów 

żywnościowych, ponowne użycie, recykling), 

• Prowadzenie i rozwijanie selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, w tym promowanie skutecznej segregacji (np. przez 

konkursy z nagrodami dla osiedli i sołectw), 

• Wdrażanie nowych rozwiązań inwestycyjnych np. przetwarzanie 

odpadów w energię, 

• Efektywne zarządzanie wodą - ujęcia, uzdatnianie, dostawa 

i magazynowanie 

Cel strategiczny 4. UPORZĄDKOWANA PRZESTRZEŃ 

Cel operacyjny 4.1. 

Zrównoważony 

transport 

i mobilność miejska 

Kierunki działania: 

• Upłynnienie ruchu i zapewnienie komfortowej przejezdności 

w mieście, począwszy od płynności wjazdu z DK1, 

• Poprawa skomunikowania gminy w osi wschód-zachód, w tym 

płynne połączenie części Gminy rozdzielonych DK1, 

• Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miasta poprzez 

przekształcenie ulic w woonerfy z usługami towarzyszącymi, 

• Utworzenie systemu karty miejskiej, 

• Zapewnienie uporządkowanego systemu parkowania w strefie 

miejskiej 

Cel operacyjny 4.2. 

Rewitalizacja 

obszarów 

poprzemysłowych 

i innych obszarów 

zdegradowanych  

Kierunki działania: 

• Wskazanie terenów poprzemysłowych i opracowanie koncepcji ich 

ponownego wykorzystania (np. w aspekcie przemysłu 4.0, inwestycji 

proekologicznych, itp.), 

• Współpraca z właścicielami, inwestorami, interesariuszami przy 

regeneracji terenów poprzemysłowych i zdegradowanych na terenie 

gminy, ze szczególnym uwzględnieniem terenów w centrum miasta,  

• Tworzenie zachęt dla inwestorów dla budowania zaplecza 

innowacyjnych rozwiązań i technologii do wdrożenia w obszarach 

rewitalizowanych i tworzenia atrakcyjnych miejsc pracy, 

• Zagospodarowanie terenu po walcowni metali w centralnej części 

miasta, 

• Rewitalizacja wizytówek miasta (np. ul. Kolejowa) 
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Cel operacyjny 4.3. 

Kształtowanie 

centrum miasta 

i ośrodków 

centralnych 

w pozostałych 

częściach gminy  

Kierunki działania: 

• Uporządkowanie struktury miasta z wyznaczeniem potencjalnego 

miejsca pod funkcję centrum miasta z uwzględnieniem charakteru 

poszczególnych części gminy i wyznaczeniem ich subcentrów 

koncentrujących obsługę części gminy odległych od wyznaczonego 

centrum, 

• Zagospodarowanie terenów po walcowni metali w sposób 

harmonizujący z ich śródmiejskim położeniem, 

• Utworzenie centrum (rozrywki, usług itd.), w którym każdy 

mieszkaniec będzie mógł znaleźć interesującą go ofertę  

 

 

 

 

  


