
 

 

ANALIZA SWOT 

UWARUNKOWANIA ZEWNETRZNE ROZWOJU  

SZANSE I ZAGROŻENIA  

 

ZAGROŻENIA  SZANSE 

1. Procedury pozyskiwania środków UE 

2. Brak dostatecznych środków 

finansowych na rozwój gmin 

3. Pogłębianie się, ostatnio wyraźnie 

zarysowujących się niekorzystnych 

tendencji i procesów w gospodarce oraz 

spadek jej dynamiki(dalszy wzrost 

bezrobocia, nieopanowanie inflacji, 

nikły postęp techniczny i 

technologiczny), 

4. Brak stabilności politycznej w Polsce i 

na świecie 

5. Brak aktywnej polityki państwa w 

zakresie przeciwdziałania bezrobociu 

6. Znaczny rozwój (dominacja) większych 

ośrodków konkurencyjnych (np. 

Grodzisk Wlkp., Wolsztyn, Nowy 

Tomyśl) 

7. Izolacja finansowa (współfinansowanie) 

jednostek budżetowych w szczególności 

sąsiednich gmin, powiatów  w zakresie 

rozwiązywania wspólnych problemów  

(np. systemu transportu,  komunikacji, 

1. Rozwój gospodarczy kraju i regionu 

2. Możliwość  ubiegania się o pozyskanie 

środków  zewnętrznych  

3. Korzystne położenie gminy względem 

ośrodków intensywnego rozwoju 

społeczno – gospodarczego: Poznania i 

Zielonej Góry 

4. Dogodne usytuowanie gminy w stosunku 

do układu komunikacyjnego, zarówno w 

układzie regionalnym jak i krajowym, w 

tym bliskość węzła autostrady A-2 Nowy 

Tomyśl oraz położenie przy drodze 

krajowej nr 32, lotnisko Ławica 

5. Położenie w atrakcyjnym turystycznie i 

wypoczynkowo regionie zachodniej 

Wielkopolski 



gospodarki wodno-ściekowej, ochrony 

środowiska) 

8. Utrata potencjalnie należnych 

dochodów budżetowych wynikająca z 

przyczyn niezależnych od gminy np. 

posiadacze aut leasingowanych opłacają 

podatki w miejscu siedziby 

leasingodawcy   

 

 

 

UWARUNKOWANIA WEWNETRZNE ROZWOJU   

SŁABE I MOCNE STRONY 

 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, DROGI 

SŁABE STRONY MOCNE STRONY 

 Brak obwodnicy – uciążliwości ruchu 

tranzytowego drogi krajowej Poznań-

Zielona Góra 

 Duża część dróg gminnych o słabych i 

złych standardach technicznych 

 Dysproporcja w kwestii utwardzenia i 

stanu dróg w mieście oraz na terenach 

wiejskich  

 Niedostateczna dostępność 

komunikacyjna wewnętrzna jak i 

zewnętrzna 

 Niski stopień rozwoju energetyki 

odnawialnej w stosunku do potrzeb i 

ustaleń polityki energetycznej państwa i 

 Dostosowany do potrzeb osadnictwa układ 

przestrzenno – funkcjonalny sieci 

drogowej  

 Istniejące gazociągi na chwilę obecną jako 

stosunkowo wystarczające źródło zasilania 

w gaz ziemny 

 Wystarczający potencjał przesyłowy w 

urządzeniach  elektroenergetycznych 

 Podjęcie działań w kierunku rozwoju 

energetyki odnawialnej 

 Powstanie elektrowni wiatrowej  w 

Drzymałowie jako źródło dochodów 

gminy (podatek)  

 Budowa szkieletowej sieci 



UE 

 Przestarzałość urządzeń sieci 

wodociągowej  powodująca złą jakość 

wody  

 Brak kanalizacji sanitarnej  w 

większości wsi  

 Przestarzałość urządzeń kanalizacji 

(deszczowej i sanitarnej) w mieście  

 Rozproszona zabudowa w terenach 

wiejskich jako czynnik negatywny w 

ocenie ekonomicznego  uzasadnienia 

inwestycji (powoduje utrudnienia w 

kwestii pozyskania środków 

zewnętrznych na kanalizację wsi) 

 Nieodpowiedni  stan infrastruktury 

teleinformatycznej  

światłowodowej 

 ŻYCIE SPOŁECZNE 

SŁABE STRONY MOCNE STRONY 

 Utrudniony  dostęp do urzędów, 

niewystarczające zasoby w zakresie 

budynków użyteczności publicznej: 

budynki oświaty,  budynek urzędu,   

OPS  jako element wykluczenia 

społecznego   

 Brakujące odcinki ścieżek rowerowych i 

pieszo rowerowych jako zakłócenie 

spójnego ciągu komunikacji  

 Brak zaplecza (pomieszczeń)  dla 

organizacji pozarządowych  

 Starzenie się społeczeństwa i związane z 

tym poczucie wykluczenia społecznego 

 Historia oraz obiekty zabytkowe, miejsca 

kultury tworzące tożsamość kulturową  

 wyremontowany ratusz,  

 własność zespołu pałacowo – 

parkowego,  

 ciekawe zabytki różnych epok,  

 kursujące na trasie Wolsztyn – 

Poznań Gł. parowozy i pociągi 

pasażerskie oraz  okazjonalnie 

„pociągi retro”  

 szlaki piesze i rowerowe 

 Wóz Michała Drzymały 

 prężnie działająca orkiestra dęta  

 Muzeum Pożarnictwa  



 Niedostatek oraz zły stan  komunalnych 

zasobów mieszkaniowych 

 

 

 duża ilość placów zabaw (także w terenach 

wiejskich)  

 dobrze rozwinięta infrastruktura sportowa 

(sale, hala, boiska …)  

 „BOGILU”   

 duża liczba prężnie działających 

organizacji pozarządowych 

 dostępność usług medycznych w ramach 

istniejącej lokalnej podstawowej bazy 

materialnej i kadrowej 

 Centrum Medyczne (rozbudowa), 

 usługi  specjalistyczne w gminach 

sąsiednich 

 zaplecze interwencji kryzysowej  

(działające na terenie gminy Pomocna 

Dłoń Błońsko, Betlejemka)  

ŁAD PRZESTRZENNY I EKOLOGIA 

SŁABE STRONY MOCNE STRONY 

 Nieodpowiednia gospodarka 

przestrzenią zarówno wolną,  jak i już 

zagospodarowaną nastawiona na 

wyłącznie ilościowy rozwój 

mieszkalnictwa powodująca chaos 

architektoniczny 

 Niedostosowanie  rozwoju 

infrastruktury technicznej do 

wydawanych decyzji  o warunkach 

zabudowy 

 Brak porozumienia gmin graniczących 

bezpośrednio  i położonych w pobliżu 

Jeziora Kuźnickiego (jezioro położenie 

 Brak MPZP – większa „elastyczność” w 

możliwości zagospodarowania terenu  

 Intensywnie rozwijające się budownictwo 

mieszkaniowe warunkujące rozwój 

 Walory środowiskowe ważne z punktu 

widzenia turystyki,  rekreacji  i 

wypoczynku np.  bliskość i dostępność 

mało przekształconych przestrzeni 

otwartych stanowiących  atrakcyjne tereny 

do zagospodarowania (czyste 

JezioroKuźnickie, dużo lasów 

stanowiących zielone płuca gminy, brak 

inwestycji uciążliwych ...) 



na pograniczu 2  a w okolicach 4-5 

gmin)  utrudnia racjonalne 

zagospodarowanie i wykorzystanie 

walorów 

 Niedostosowanie obiektów użyteczności 

publicznej do potrzeb osób 

niepełnosprawnych  

 Niepełne wykorzystanie walorów 

przyrodniczych środowiska poprzez np. 

braki w zakresie infrastruktury 

 Niskie klasy użytków rolnych 

 Degradacja środowiska – na skutek 

działania „kotłowni indywidualnych” 

(spalanie odpadów) oraz  braku 

rozwiązanej gospodarki ściekowej 

(nieszczelne zbiorniki na nieczystości 

płynne)  

 

 

 

 Zagospodarowane tereny 

postindustrialne(winiarnia, garbarnia, młyn, 

bombki…) 

 Rozwijający się segment rynku najmu 

mieszkań  

 Pozytywny  wizerunek miasta i wsi 

(estetyka) wynikający z aktywności 

mieszkańców  

 

PORZĄDEK I BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE 

SŁABE STRONY MOCNE STRONY 

 Niedostateczna (brak) prewencji  
 Stosunkowo bezpieczna gmina   

GOSPODARKA 

SŁABE STRONY MOCNE STRONY 

 Marketyzacja handlu - obiekty 

wielkopowierzchniowe niszczą 

lokalnych detalistów  oraz 

przedsiębiorców  

 Sukcesywny wzrost podmiotów 

gospodarczych prowadzących działalność 

w gminie  

 Rozwinięte rolnictwo   

https://www.google.pl/search?q=tereny+postindustrialne&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCgQsARqFQoTCMyBiKmsvccCFQRxFAodRI0Olw
https://www.google.pl/search?q=tereny+postindustrialne&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCgQsARqFQoTCMyBiKmsvccCFQRxFAodRI0Olw


 Bezrobocie jako jedna z przyczyn 

ubóstwa i korzystania z pomocy 

społecznej 

 Rozwinięty handel i transport  

 Względnie wysoki poziom aktywności 

ekonomicznej w tym przedsiębiorczości 

indywidualnej 

 Rozwijająca się  przedsiębiorczość 

społeczna (spółdzielnia socjalna) 

 

 

 

 

 


