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1. WSTĘP 

 

 Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona powstała z inicjatywy władz samorządu 

terytorialnego, które dostrzegają potrzebę planowania strategicznego do prawidłowego i efektywnego 

zarządzania gminą. Konieczność stworzenia nowego dokumentu programowego wyznaczyły 

przede wszystkim wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania oraz trendy funkcjonowania jednostki. 

Tym bardziej, że zapewnienie konkurencyjności gminie wymaga gruntownej wiedzy o regionie, 

otoczeniu i planach w stosunku do jego rozwoju na wyższym szczeblu.  

Zadaniem niniejszej strategii jest nakreślenie obrazu przyszłości, do którego zmierzać będzie 

Gmina Dąbrowa Zielona w latach 2014–2020. To także narzędzie do tego, aby umiejętnie zarządzać 

gminą, dostrzegać jej szanse i atuty. Opracowanie dokumentu pozytywnie wpłynie również 

na planowanie rozwoju gminy, a także ułatwi codzienną działalność i podejmowanie decyzji przez 

władze gminy. Ponadto, strategia ta stanowi cenne źródło informacji dla potencjalnych inwestorów 

o przyjętych i zakładanych przez gminę ścieżkach rozwoju. Posiadanie strategii rozwoju gminy 

jest również konieczne w przypadku, gdy gmina zamierza ubiegać się o pozabudżetowe środki 

pomocowe, krajowe i zagraniczne.  

Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona jest podstawowym dokumentem planistycznym 

określającym główne kierunki rozwoju Gminy w latach 2014–2020. Strategia składa się z dwóch 

zasadniczych części:  

I. Analiza uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Dąbrowa Zielona; 

II. Określenie misji, celów i kierunków rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona.  

Strategia ta uwzględnia zagadnienia, które są istotne dla optymalizacji procesów zarządzania 

oraz dążenia do zapewniania jak najwyższych standardów życia na terenie Gminy Dąbrowa Zielona. 

Odpowiedzialność za zadania opisywane w ramach strategii odnoszą się zarówno do kompetencji 

samorządu gminnego, jak i powiatowego, wojewódzkiego, a także różnego rodzaju instytucji sektora 

publicznego, prywatnego i organizacji pozarządowych. Zadania mogą wskazywać na działalność 

mieszkańców, przedsiębiorców oraz otoczenia konkurencyjnego Gminy.   

Przedłożony dokument określa przede wszystkim wizję Gminy Dąbrowa Zielona, 

cele strategiczne oraz kierunki rozwoju, do których jednostka będzie zmierzać w perspektywie 

lat 2014–2020. Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona jest także bogatym materiałem 

informacyjnym dla mieszkańców Gminy, odwiedzających ją gości oraz instytucji i firm prowadzących 

lub zamierzających prowadzić działalność gospodarczą na terenie Gminy.   

Celem budowania Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona była także analiza zgodności 

polityki regionu z trendami na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, krajowym oraz unijnym. 

Strategia w szczególności odnosi się do następujących dokumentów: Europa 2020. Strategia na rzecz 

inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączaniu społecznemu; Strategia Rozwoju 
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Kraju 2020;  Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”. Spójność dotyczy również 

strategii branżowych, tj.: zrównoważonego rozwoju wsi, innowacyjności i efektywności gospodarki; 

rozwoju transportu; ochrony środowiska; sprawnego państwa; kapitału społecznego; transportu 

i rozwoju kapitału ludzkiego. Istotne jest także powiązanie z Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. 

Strategia została przygotowana przez zespół, w którego skład weszli przedstawiciele 

samorządu Gminy Dąbrowa Zielona przy pomocy merytorycznej ekspertów z firmy konsultingowej 

Doradztwo i Szkolenia Krzysztof Ślusarski.  

Zespół opracowujący Strategię Rozwoju pragnie podziękować wszystkim osobom 

zaangażowanym merytorycznie w prace nad dokumentem. 

 

2. METODOLOGIA PRAC NAD STRATEGIĄ  

 

Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona to dokument programowy, który wyraża ogólny 

interes publiczny, postrzegany z perspektywy rozwoju lokalnego. Koncentruje się na potencjale 

Gminy, zorientowany jest na rozwój poprzez pobudzanie wewnętrznych potencjałów obszarów 

i tworzenie trwałej zdolności konkurencyjnej. 

Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona spełnia zarówno kryteria europejskiej polityki 

strukturalnej, jak i polskiej polityki regionalnej. Główne zasady, o które oparta jest niniejsza strategia, 

to: 

a. subsydiarność — fundamentem rozwoju regionalnego jest zdolność współdziałania 

podmiotów publicznych i prywatnych przy zachowaniu odpowiedniego poziomu 

współfinansowania zadań realizowanych w ramach programów rozwoju regionalnego; 

b. partnerstwo — w procesie przygotowania, monitorowania i oceny  powinni być włączeni 

wszyscy zainteresowani uczestnicy — przedstawiciele samorządu terytorialnego, radni, 

sołtysi, mieszkańcy, podmioty społeczne i gospodarcze oraz inne instytucje zaangażowane 

w rozwój gminy; 

c. monitorowanie — systematyczne gromadzenie danych na temat postępu wdrażania strategii 

pozwala na ocenę trafności założonych kierunków oraz umożliwia ich weryfikację w związku 

ze zmieniającymi się uwarunkowaniami; 

d. programowanie — Strategia rozwoju powinna wyznaczać wieloletnie priorytety, sposób 

finansowania, wdrażania i monitorowania dokumentu; 

e. zrównoważony rozwój — projektowane działania nie mogą naruszać równowagi środowiska 

przyrodniczego. 
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Niniejszy dokument stanowi wybór informacji, które zostały uznane za istotne z perspektywy 

rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona. Z tego też względu przedstawia on priorytetowe, 

wyselekcjonowane kierunki rozwoju, a także wskazuje optymalne zadania do realizacji przy ogólnym 

planowaniu zasobów finansowych gminy. Strategia ta jest zatem dokumentem, który ukazuje pewne 

kluczowe tendencje i powiązania pomiędzy zróżnicowanymi aspektami rozwoju, a także pomaga 

zrozumieć role poszczególnych interesariuszy w rozwoju Gminy.  

Proces formułowania Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona zgodny jest z poniższym 

schematem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Proces formułowania strategii 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Mając na uwadze wyżej przedstawioną ścieżką postępowania należy stwierdzić, iż proces 

budowania Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona był złożony i składał się z następujących 

procesów: 

1. Planowanie działań — zapoznanie się z głównymi aktualnymi dokumentami strategicznymi 

na poziomie gminy. 

2. Opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej oraz analizy SWOT. 

3. Przeprowadzenie badania ilościowego. 

Analiza strategiczna 

Diagnoza stanu obecnego Analiza otoczenia 

konkurencyjnego 

Misja Wizja 

Identyfikacja problemów 

Wyznaczanie celów 

Formułowanie zadań 

Określanie wskaźników 
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4. Konsultowanie założeń strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona —

hierarchizacja celów i kierunków rozwoju Gminy. 

5. Opracowanie planu operacyjnego dla Gminy Dąbrowa Zielona na lata 2014–2020 —

sformułowanie i ostateczny wybór celów strategicznych, operacyjnych, kierunków rozwoju, 

ustalenie listy inwestycji. 

6. Konsultowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona przed jej zatwierdzeniem 

przez Radę Gminy. 

7. Uchwalenie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona na lata 2014–2020. 

Budowanie procesu planowania strategicznego rozpoczęło się od zebrania danych 

do opracowania rzetelnej analizy sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Dąbrowa Zielona. Diagnoza 

stanu obecnego pozwoliła na ocenę potencjału społeczno-ekonomicznego Gminy w perspektywie 

lat 2014–2020. Stanowiła ona przede wszystkim punkt wyjścia, stąd też była podstawą do dalszego 

programowania rozwoju. Praca analityczna oparta była m.in. na materiałach i dokumentach 

pozyskanych z Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej, a także danych z Głównego Urzędu 

Statystycznego czy Powiatowego Urzędu Pracy.  

Ważnym elementem w procesie budowania strategii rozwoju było przeprowadzenie badania 

ankietowego, którego celem było jak najszersze poznanie opinii kluczowych interesariuszy 

oraz zrozumienie zachodzących procesów w granicach gminy. Przeprowadzono badanie wśród 

mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. Na podstawie wyników niniejszego 

badania, zespół specjalistów dostrzegł zróżnicowanie perspektyw, potrzeb, problemów i oczekiwań 

trzech wskazanych grup interesariuszy w stosunku do Gminy Dąbrowa Zielona. Uczestnicy badania 

ankietowego byli pytani przede wszystkim o wizerunek Gminy, jakość życia, ocenę realizacji zadań 

przez gminę (m.in. w obszarze edukacji, ochrony środowiska), a także o potencjał rozwojowy. Każdy 

z respondentów miał także możliwość wypowiedzenia się na temat potrzebnych zadań do realizacji 

w okresie 2014–2020.  

Kolejne etapy prac skupiły uwagę na gruntownej analizie strategicznej metodą SWOT 

zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań. Stanowiły one ocenę zasobów wewnętrznych jednostki 

oraz analizę otoczenia konkurencyjnego, biorąc po uwagę szanse i zagrożenia dla jej rozwoju 

społeczno-gospodarczego. Na tej podstawie przedstawiono silne i słabe strony oraz szanse 

i zagrożenia w podziale na obszary tematyczne takie, jak: charakterystyka położenia, środowisko, 

kultura, edukacja, rynek pracy. Analiza SWOT stała się tym samym podstawą do sformułowania 

kluczowych kierunków rozwoju dla Gminy Dąbrowa Zielona w okresie 2014–2020.  

Ostatnim etapem prac na budową Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona była 

weryfikacja planu operacyjnego przez uczestników konsultacji społecznych oraz samorząd 

terytorialny. Założenia strategiczne zostały opracowane na podstawie uprzednich analiz, opracowań 

oraz postulatów zgłaszanych przez zespół projektowy. Wychodząc od wizji, opracowano 

długookresowe cele strategiczne, a następnie cele operacyjne oraz kierunki rozwoju.  
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Każdemu obszarowi przypisano konkretne wskaźniki, na podstawie których możliwy będzie 

monitoring stanu wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona. 

Plan operacyjny został poddany szczegółowej analizie podczas konsultacji społecznych 

projektu wstępnego, jednakże będzie on ulegać bieżącym aktualizacjom na etapie wdrażania Strategii 

Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona, zgodnie ze zmianą warunków społeczno-gospodarczych. 

3. ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY — ANALIZA SWOT 

 

Do przeprowadzenia analizy mocnych i słabych stron gminy oraz jej szans i zagrożeń w zakresie 

uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego wykorzystano diagnozę społeczno-gospodarczą, 

konsultacje społeczne oraz wyniki ankiet, które zostały przeprowadzone wśród mieszkańców gminy, 

przedsiębiorców, a także wśród organizacji pozarządowych. 

Analiza SWOT została stworzona według poniższego schematu.  

 

 

Rysunek 2. Schemat opracowania analizy SWOT 

Źródło: P. Węgrzyn, Metody formułowania Strategii rozwoju gmin w Polsce, Rozprawa doktorska obroniona 

w 2004 r. na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004 
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Mocne i słabe strony zostały rozpatrzone jako wewnętrzne cechy Gminy Dąbrowa Zielona, 

odnosząc się do czasu teraźniejszego, a szanse i zagrożenia stanowiły obszary odnoszące się do 

przyszłości Gminy.  

Analizie poddano następujące bloki tematyczne: 

1. Analiza położenia i środowiska przyrodniczego. 

2. Analiza sytuacji społecznej. 

3. Analiza sytuacji gospodarczej. 

4. Infrastruktura techniczna. 

5. Powiązania zewnętrzne. 

Dla wskazanych obszarów wyznaczono najważniejsze mocne i słabe strony wynikające 

z uwarunkowań wewnętrznych oraz szanse i zagrożenia wynikające z uwarunkowań zewnętrznych, tj. 

czynników niezależnych od mieszkańców i władz gminy. 

 

Tabela 1. Analiza położenia i środowiska naturalnego 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 położenie w niedalekiej odległości od 

Częstochowy i Radomska 

 położenie na granicy województwa śląskiego 

i bliskie sąsiedztwo województwa łódzkiego  

 występowanie złóż użytkowych dla 

przemysłu m.in. piaski, wapienie, torfy 

 bogactwo gminy w zróżnicowanie walorów 

przyrodniczych i krajobrazowych 

 postrzeganie gminy jako miejsca dobrego do 

wypoczynku 

 

 

 przewaga gruntów słabej i średniej jakości 

 uwarunkowania klimatyczne sprawiające, 

że okres wegetacyjny roślin jest krótszy 

o 2 tygodnie w porównaniu z sąsiednimi 

obszarami, a spływ mas zimnego powietrza 

w okresie wiosennym negatywnie wpływa 

na rośliny 

 konieczność stosowania zaostrzonych 

kryteriów przy zagospodarowaniu terenu 

ze względu na występowanie Obszarów 

Wysokiej Ochrony (OWO) i Obszarów 

Najwyższej Ochrony (ONO) 

 stosunkowo częste podtopienia 

 słabe możliwości wykorzystania energii 

odnawialnej ze względu na rzeźbę terenu 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 2. Analiza sytuacji społecznej 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 mała gęstość zaludnienia stanowi atut dla 

osób ceniących spokój i chcących uciec od 

tempa życia dużego miasta 

 niski odsetek bezrobotnych z wykształceniem 

wyższym 

 ponad 60% mieszkańców stanowią osoby 

w wieku produkcyjnym 

 

 tendencje depopulacji gminy — spadek 

liczby mieszkańców na przestrzeni lat 

 tendencja do starzenia się społeczeństwa — 

ok. 20% stanowią mieszkańcy w wieku 

przedprodukcyjnym 

 wzrost liczby bezrobotnych na przestrzeni 

ostatnich 5 lat 

 znaczący odsetek osób bezrobotnych 

z wykształceniem zasadniczym zawodowym  

i gimnazjalnym 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela 3. Infrastruktura społeczna 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 zapewnienie opieki nad dzieckiem — 

funkcjonowanie żłobka i przedszkoli 

 wystarczająca liczba miejsc w placówkach 

edukacyjnych 

 dobry poziom placówek upowszechniających 

kulturę i integrujących społeczność lokalną  

 rozwój zespołów artystycznych z udziałem 

młodzieży 

 zróżnicowana oferta kół zainteresowań 

i imprez kulturalnych 

 dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców — 

rozwój Ochotniczych Straży Pożarnych 

 zapewniony rozwój kultury fizycznej i hobby 

poprzez  działający przez cały rok orlik 

 spójna promocja gminy poprzez 

organizowanie imprez kulturalnych 

i sportowych oraz wydawanie lokalnej gazety  

  dbałość o tradycję i dorobek kulturowy — 

gmina jako miejsce kojarzące się 

z wartościami i promujące patriotyzm lokalny 

 tendencja malejącej liczby uczniów 

  niż demograficzny wpływa na konieczność 

wprowadzania zmian w edukacji 

 słabe wyposażenie techniczne szkół 

 niska cyfryzacja szkół oraz placówek 

kulturalnych 

 wzrost zapotrzebowania na pomoc społeczną 

 ograniczenie w dostępie do opieki zdrowotnej 

ze względu na funkcjonowanie wyłącznie 

niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej 

 niska atrakcyjność turystyczna w zakresie 

dziedzictwa kultury i zabytków materialnych  

 mała liczba ośrodków noclegowych, w tym 

przede wszystkim agroturystyki 

 niski rozwój infrastruktury rekreacyjnej 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 4. Analiza sytuacji gospodarczej 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela 5. Analiza infrastruktury technicznej 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 dobrze rozwinięta sieć dróg 

 dobry dostęp do internetu i telefonii 

komórkowej stwarza mieszkańcom szerokie 

możliwości rozwoju 

 

 

 występowanie sieci dróg nieutwardzonych  

i wymagających modernizacji 

 słaba sieć wodociągowa oraz kanalizacyjna 

 ogólny zły stan techniczny budownictwa 

mieszkaniowego 

 brak sieci gazowej na terenie całej gminy 

 wykorzystywanie w gminie lokalnych, 

nieekologicznych źródeł ciepła, często 

niebezpiecznych dla zdrowia mieszkańców 

 konieczność modernizacji i rozbudowy 

urządzeń elektroenergetycznych 

 powstawanie dzikich wysypisk śmieci 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela 6. Powiązania zewnętrzne 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 uczestnictwo gminy w Lokalnej Grupie 

Działania „Razem na Wyżyny” pozwala na 

realizację inwestycji kluczowych dla rozwoju 

przy pomocy funduszy pozabudżetowych 

 brak uczestnictwa gminy w stowarzyszeniach 

ogólnokrajowych stwarzających duże szanse 

rozwoju  

 brak partnerów zagranicznych 

Źródło: Opracowanie własne. 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 rozwój ekologicznego rolnictwa, który 

odpowiada na popyt na organiczne produkty 

  możliwość uprawy na terenie gminy zbóż 

i ziemniaków przynoszących duże plony 

 korzystne warunki do rozwoju agroturystyki 

 dobre warunki do rozwoju leśnictwa oraz 

przemysłu drzewnego 

 

 

 brak zakładów przemysłowych odzwierciedla 

się w braku miejsc pracy i dużym bezrobociu 

 brak specjalizacji w produkcji oraz usługach 

 duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych 

uniemożliwiające uprawy na większa skalę 

 niska dochodowość rolnictwa wynikająca 

z rozdrobnienia oraz słabych i średnich gleb 

 mała liczba zakładów przetwórstwa rolnego 

rodzi konieczność dowożenia przez rolników 

swoich produktów do innych miejscowości, 

co z kolei podnosi koszty produkcji 

 niska przedsiębiorczość mieszkańców 
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Szanse rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona: 

 poprawa stanu infrastruktury technicznej (drogowej, wodociągowej, kanalizacyjnej) — 

podniesienie standardów w powyższym zakresie doprowadzi do większego zadowolenia 

mieszkańców gminy oraz polepszenia warunków bytowych; 

 rozwój działalności pozarolniczej — gmina ma duże szanse na zwiększenie liczby miejsc pracy 

oraz podniesienia warunków tak życiowych, jak i materialnych swych mieszkańców poprzez 

rozwój grup producenckich oraz przemysłu przetwórstwa rolno-spożywczego; 

 rozwój transportu publicznego, który umożliwiłby niezmotoryzowanym osobom dotarcie do 

miejsca pracy poza gminą — gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć drogową, co może ułatwić 

wprowadzenie komunikacji zarówno miejskiej, jak i podmiejskiej, która z kolei przyczyni się do 

sprawniejszego poruszania się na obszarze gminy, a także łatwiejszego dostępu do większych 

aglomeracji (Częstochowa, Radomsko); 

 wdrożenie lokalnej polityki prorodzinnej — polityka ta pomoże przeciwdziałać tendencjom 

depopulacji gminy oraz potencjalnym patologiom społecznym; 

 rozwój upraw ekologicznych i gospodarstw wyspecjalizowanych — poprawienie konkurencyjności 

gospodarstw rolnych; 

 kształtowanie postaw proekologicznych — zadbanie o środowisko naturalne oraz umiejętne 

korzystanie z jego zasobów bez dewastacji oraz aktów degradacji, co ma bezpośrednie przełożenie 

na poziom życia mieszkańców i ich zdrowie 

 wdrożenie optymalnego systemu gospodarowania odpadami, opartego na selektywnej zbiórce 

odpadów — zadbanie o efektywne metody gospodarki odpadami, które będą miały pozytywny 

wpływ na stan środowiska naturalnego oraz zminimalizowanie niekontrolowanych zrzutów 

odpadów tzw. dzikich wysypisk; 

 ochrona bioróżnorodności przyrodniczej na terenie gminy — zadbanie o możliwość rozwoju 

unikatowej fauny i flory. 

 

Zagrożenia rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona: 

 brak funduszy na inwestycje w infrastrukturę — konieczne są działania w zakresie modernizacji 

infrastruktury drogowej oraz kubaturowej; brak dofinansowania dla projektów inwestycyjnych 

oznacza procesy stagnacji oraz zaprzepaszczenie szans na rozwój gminy; 

 degradacja środowiska, niekontrolowane odprowadzanie ścieków i odpadów oraz zanieczyszczenie 

rzeki Wiercicy —  konieczne jest podjęcie działań na szczeblu rządowym oraz wśród instytucji 

odpowiedzialnych za zabezpieczanie cieków wodnych przed wylewaniem i podtapianiem okolicy; 

 wzrost liczby osób bezrobotnych na terenie gminy — zmniejszenie liczby osób przedsiębiorczych, 

aktywnych oznacza ograniczenia rozwoju gospodarki lokalnej; 
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 brak spójnej polityki w celu zapewnienia nowych miejsc pracy oraz edukacji przedsiębiorczej — 

doprowadzić to może do marginalizacji gminy oraz zaprzepaszczenia możliwości jej rozwoju, 

co z kolei spowoduje dalsze procesy migracyjne mieszkańców; 

 brak wpływu Gminy na przydzielanie koncesji prywatnym przewoźnikom — utrudni to 

kształtowanie transportu publicznego zgodnie z potrzebami mieszkańców gminy; 

 zmniejszenie liczby osób w wieku przedprodukcyjnym — wpływa to negatywnie na koszty 

funkcjonowania placówek edukacyjnych; 

 brak spójnej oferty turystycznej — blokuje rozwój turystyki i rekreacji na obszarze gminy; 

 mała konkurencyjność gminy na tle regionów ościennych — spowoduje to dalsze procesy 

marginalizujące rolę Gminy Dąbrowa Zielona, również pod względem miejsc pracy; 

 niska konkurencyjność rolnictwa indywidualnego oraz mnogość sieciowych producentów 

żywności — rozdrobnienie gospodarstw rolnych oraz przewaga słabych gleb powoduje obniżenie 

szans dla rozwoju rolnictwa. 

 

Ponadto, przy analizie zagrożeń należy również odnieść się do mega trendów w skali 

ogólnopolskiej oraz europejskiej. W tym obszarze główne zagrożenia stanowią: niepewność 

geopolityczna, kryzys demograficzny, malejący poziom kapitału społecznego, niski poziom debaty 

publicznej. 

 

4. OKREŚLENIE MISJI, CELÓW I KIERUNKÓW ROZWOJU  

 

Wizja rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona do 2020 r. określa stan docelowy, do którego władze 

lokalne oraz ich partnerzy będą dążyć, wykorzystując potencjał oraz szanse rozwojowe. 

 

Gmina Dąbrowa Zielona zapewnia wysoki poziom życia mieszkańcom oraz jest przyjazna 

inwestorom, przedsiębiorcom oraz turystom. 

 

Dążenie do realizacji wizji przełoży się na wzrost poziomu atrakcyjności i konkurencyjności 

Gminy Dąbrowa Zielona pod względem standardu życia, funkcjonowania przedsiębiorstw, 

ograniczenia poziomu bezrobocia, a także zahamowania procesu depopulacji gminy. Docelowo Gmina 

Dąbrowa Zielona ma być miejscem bezpiecznym, opartym o harmonijny i zrównoważony rozwój, 

w którym panują dobre relacje społeczne, a także zrozumienie dla wzajemnych potrzeb mieszkańców, 

władz regionu, przedstawicieli przedsiębiorstw, inwestorów, a także otoczenia Gminy. Region 

powinien być promowany jako otwarty na nowe możliwości, umiejący korzystać z szans 
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rozwojowych i potencjału swojego społeczeństwa, a także z bycia otwartym na współpracę 

z instytucjami i liderami spoza Gminy. 

Z tak sformułowanej wizji rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona można wyłonić następujące 

obszary kluczowe, które warunkują jej realizację: 

I. ROZWÓJ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO 

II. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY 

III. KONKURENCYJNA GOSPODARKA LOKALNA 

 

Plan operacyjny strategii zawiera zarówno cele z Planu rozwoju lokalnego Gminy Dąbrowa 

Zielona z 2004 r., które zostały uznane za wciąż aktualne i potrzebne, jak i zadania nowe, które 

wynikają ze zmieniających się warunków, prawa i polityki regionalnej.  

Wytypowane obszary kluczowe zostały potraktowane jako priorytetowe, gdyż stwarzają 

największe możliwości rozwoju w perspektywie średniookresowej. Nie można mówić o ich 

hierarchiczności. Są one komplementarne względem siebie, wzajemnie się uzupełniające, którym 

ostatecznym celem jest zrównoważony rozwój Gminy Dąbrowa Zielona. 

 

Układ obszarów kluczowych, celów strategicznych i operacyjnych strategii 

Założenia strategiczne odnoszą się przede wszystkim do zagadnień zrównoważonego rozwoju 

Gminy Dąbrowa Zielona. Jest on tutaj rozumiany przede wszystkim jako proces, w którym skupiają 

się kierunki działań w zakresie polityki, gospodarki, przestrzeni oraz społeczności, gwarantując 

jednocześnie zachowanie równowagi środowiska naturalnego oraz bioróżnorodności. 

 

Tabela 7. Układ obszarów kluczowych, celów strategicznych i operacyjnych strategii 

Obszary 

kluczowe 

1. Konkurencyjna 

gospodarka lokalna 
2. Rozwój infrastruktury 

3. Rozwój kapitału 

społecznego 

Cele strategiczne 

1.1.Wzrost 

konkurencyjności 

gospodarczej Gminy 

2.1. Zwiększenie 

dostępności Gminy 

3.1. Włączenie społeczne 

oraz poprawa poziomu  

i jakości życia 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Powyżej został zaprezentowany układ celów dostosowany do kierunków rozwoju Unii 

Europejskiej. Cele strategiczne programowane przez UE to: konkurencyjność — spójność — 

sprawność. Założenia strategiczne z jednej strony mają się odnosić do możliwości rozwojowych 

i potencjału wspólnoty Gminy Dąbrowa Zielona, a z drugiej wpisywać się w obszary Krajowej 

Strategii Rozwoju Regionalnego (KSRR).   
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Tabela 8. Korelacja celów KSRR z obszarami kluczowymi Strategii Rozwoju Gminy 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 
Obszary kluczowe Strategii Rozwoju Gminy 

Dąbrowa Zielona 

KONKURENCYJNOŚĆ Konkurencyjna gospodarka lokalna 

SPÓJNOŚĆ Rozwój infrastruktury 

SPRAWNOŚĆ Rozwój kapitału społecznego 

Źródło: Opracowanie własne 

 

I. ROZWÓJ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO — KIERUNKI DZIAŁAŃ ORAZ 

WSKAŹNIKI OBSZARU KLUCZOWEGO  

Zadaniem Gminy Dąbrowa Zielona jest uzyskanie społecznego zadowolenia poprzez 

zagwarantowanie dobrego dostępu do usług oraz podwyższania ich jakości. Do sektora usług 

społecznych należy zaliczyć przede wszystkim usługi takie jak edukacja oraz opieka społeczna 

i zdrowotna.  

Kierunki działań: 

1. Nowoczesna i innowacyjna edukacja oraz kształcenie ustawiczne. 

2. Współpraca międzysektorowa i międzynarodowa. 

3. Rozwijanie systemów zarządzania kryzysowego oraz infrastruktury zabezpieczającej przed 

skutkami powodzi i innych klęsk żywiołowych. 

4. Rozwój społeczeństwa informacyjnego. 

5. Wzrost dostępu i jakości usług w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. 

6. Zapewnienie wysokiej jakości oferty kulturalnej. 

Wskaźniki realizacji: 

1. Liczba miejsc w placówkach edukacyjnych. 

2. Liczba ofert w ramach kształcenia ustawicznego. 

3. Liczba godzin zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w placówkach edukacyjnych 

i kulturalnych. 

4. Liczba gospodarstw domowych posiadających komputer z dostępem do Internetu. 

5. Liczba wydarzeń kulturalnych i projektów wymian międzysektorowych i międzynarodowych. 
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II.  KONKURENCYJNA GOSPODARKA LOKALNA —  KIERUNKI DZIAŁAŃ 

ORAZ WSKAŹNIKI OBSZARU KLUCZOWEGO  

Gospodarkę XXI wieku wyróżnia przede wszystkim działanie w skali globalnej, szybkie 

tempo zmian oraz rozwój technologii ICT. Niezbędny jest rozwój działań w zakresie zarządzania 

wiedzą i zmianą, podnoszenia kwalifikacji, współpracy z innymi podmiotami oraz zrzeszania się. 

Aktywność zawodowa to podstawowy warunek rozwoju społeczności lokalnej. Podnoszenie 

konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz sektora rolnego, rybołówstwa 

i akwakultury to również jeden z głównych kierunków interwencji wymieniony w dokumencie 

Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020 — uwarunkowania strategiczne, wydany przez 

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Ponadto w Strategii Rozwoju Województwa 

Śląskiego „Śląskie 2020+”  uznano za istotne wdrażanie nowoczesnej gospodarki rozwijającej się 

w oparciu o innowacyjność i kreatywność.  

W Gminie Dąbrowa Zielona istnieje stosunkowo słabo rozwinięty przemysł, a jednym 

ze źródeł dochodów części mieszkańców jest uprawa roli. Kluczowe jest podjęcie działań w kierunku 

odnalezienia niszy rynkowej, która może się stać przewagą regionu. Istotnym aspektem jest zatem 

niska gęstość zaludnienia, duża lesistość regionu, dobre warunki przyrodnicze i krajobrazowe. 

Potencjał ten  sprzyja produkcji zdrowej żywności oraz rozwojowi usług turystycznych i 

rekreacyjnych. Głównym zadaniem samorządu terytorialnego w zakresie wzrostu konkurencyjności 

gospodarki Gminy Dąbrowa Zielona jest zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju 

przedsiębiorczości. 

Kierunki działań: 

1. Kreowanie postawy przedsiębiorczej. 

2. Podniesienie jakości edukacji dotyczącej przedsiębiorczości. 

3. Wspieranie współpracy między podmiotami gospodarczymi, samorządem terytorialnym, 

organizacjami pozarządowymi i instytucjami otoczenia biznesu. 

4. Wspieranie eksportu. 

5. Rozwój ekonomii społecznej. 

6. Usuwanie barier w podejmowaniu pracy na terenie gminy oraz poza nią. 

7. Wdrażanie w firmach nowoczesnych metod zarządzania. 

8. Tworzenie wspólnej oferty konkurencyjnej zrzeszonych przedsiębiorstw, rolników, 

rzemieślników i innych grup zawodowych. 

9. Rozwój przedsiębiorczości w obszarze turystyki oraz usług wolnego czasu. 

Wskaźniki: 

1. Wzrost liczby zatrudnionych mieszkańców w wieku 18–64. 

2. Wzrost liczby zatrudnionych kobiet w wieku 18–64. 
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3. Wzrost liczby osób prowadzących własną działalność na 1000 mieszkańców w wieku 

produkcyjnym. 

4. Wzrost odsetka mikro i małych przedsiębiorstw w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych 

działających na terenie gminy. 

5. Wzrost liczby przedsiębiorstw, które posiadają własną stronę internetową. 

6. Wzrost liczby miejsc noclegowych oraz zapewnienie optymalnego standardu dostosowanego 

do potrzeb turystów. 

7. Wzrost liczby wydarzeń promocyjnych, np. konferencji, spotkań, warsztatów, targów. 

III. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY — KIERUNKI DZIAŁAŃ ORAZ 

WSKAŹNIKI OBSZARU KLUCZOWEGO 

Ważnym czynnikiem mającym wpływ na rozwój Gminy Dąbrowa Zielona jest zapewnienie 

odpowiedniego standardu w zakresie komunikacji i transportu oraz uzbrojenia terenów pod 

mieszkalnictwo oraz działalność gospodarczą. Transport publiczny wpływa przede wszystkim na 

dobrą jakość życia oraz rozwój gospodarki. Inwestorzy oczekują dobrego położenia bądź komunikacji 

z aglomeracjami. Z tego też względu Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona w drugim obszarze 

kluczowym zakłada realizację działań w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej. Nacisk położony 

jest szczególnie na utrzymanie dobrego stanu technicznego dróg.  

Kierunki działań: 

1. Rozwój infrastruktury drogowej. 

2. Poprawa dostępności transportu publicznego. 

3. Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego. 

4. Poprawa sieci wodno-kanalizacyjnej. 

5. Poprawa budownictwa mieszkaniowego. 

Wskaźniki rozwoju: 

1. Liczba kilometrów sieci wodno-kanalizacyjnej. 

2. Liczba zmodernizowanych obiektów po utylizacji azbestu. 

3. Liczba kilometrów ścieżek rowerowych. 
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5. FINANSOWANIE 

Najważniejszym źródłem finansowania zadań strategicznych będą środki z funduszy unijnych 

takich, jak: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz 

Spójności. Ocenia się, że samorządy województwa śląskiego oraz inne obiekty gospodarcze 

i organizacje pozarządowe w latach 2014–2020 będą mogły otrzymać w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 kwotę 2 504 847 798 euro 

z EFRR i 968 750 195 euro z EFS. Program składa się z 13 osi priorytetowych, spośród których 

zdecydowanie największe środki zaplanowano na efektywność energetyczną, odnawialne źródła 

energii i gospodarkę niskoemisyjną oraz transport. Duża część środków przeznaczona zostanie 

również na rewitalizację oraz infrastrukturę społeczną i zdrowotną, konkurencyjność mikro, małych 

i średnich przedsiębiorstw oraz włączenie społeczne. 

W finansowaniu działań Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona niezbędne będzie 

zaangażowanie prywatnych środków, w tym pochodzących z bezzwrotnych i zwrotnych funduszy oraz 

rozwój instrumentów finansowych opartych na partnerstwie publiczno-prywatnym. 

Tym samym, główne źródła finansowania Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona, to: 

1. Budżet Gminy Dąbrowa Zielona. 

2. Krajowe i zagraniczne mechanizmy finansowe, w tym: 

 środki finansowe transferowane w ramach perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na 

lata 2014–2020; 

Wizja  

• Gmina Dąbrowa Zielona zapewnia mieszkańcom wysoki poziom życia 
oraz jest przyjazna inwestorom, przedsiębiorcom oraz turystom. 

Cel 
nadrzędny 

• Rozwój gospodarczy i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej 
podstawą poprawy życia mieszkańców. 

Cele 
strategiczne 

• Konkurencyjna gospodarka lokalna 

• Rozwój infrastruktury 

• Rozwój kapitału społecznego 
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 środki finansowe transferowane w ramach Mechanizmów Finansowych Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego; 

 inne zagraniczne środki finansowe; 

 krajowe środki finansowe; 

 inne źródła finansowania. 

3. Komercyjne instrumenty finansowe, w tym: 

 pożyczki i kredyty bankowe; 

 leasing finansowy. 

4. Środki finansowe sektora biznesowego. 

6. SPÓJNOŚĆ DOKUMENTU Z WYŻSZYMI RANGĄ DOKUMENTAMI 

STRATEGICZNYMI 

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” jest nadrzędnym dokumentem 

strategicznym regionu przygotowywanym zgodnie z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi 

sprawowania polityki regionalnej w Polsce. W ogólnym ujęciu dokument wskazuje jakie działania 

winny być podejmowane, aby prowadzona przez samorząd województwa polityka rozwoju pozwoliła 

wykreować Śląsk na region, który umiejętnie korzysta z posiadanych zasobów i potencjałów. 

Strategia „Śląskie 2020+” składa się z celów i priorytetów polityki rozwoju pogrupowanych 

w cztery cele strategiczne. Wpisanie się założeń Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona 

w podstawowe kierunki rozwoju wojewódzkiego dokumentu planistycznego jest istotne ze względu na 

konieczność zachowania spójności z nadrzędnymi dokumentami.  

Zapisy Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” dotyczą przede wszystkim 

poprawy dostępności podstawowych usług publicznych w zakresie lokalnej infrastruktury społecznej 

— głównie w zakresie edukacji, kultury, rekreacji, sportu, opieki zdrowotnej oraz ochrony środowiska 

naturalnego. Celem jest przeciwdziałanie marginalizacji gmin o niskim potencjale gospodarczym, 

szukanie nisz oraz niewykorzystanych potencjałów w zakresie polityki społeczno-gospodarczej. 

Gminy wiejskie, zgodnie ze Strategią „Śląskie 2020+”, mają rozwijać swoją ofertę inwestycyjną 

w połączeniu ze wspieraniem działań lokalnych.  

Wśród priorytetów wymieniane są:  

 wsparcie obszarów rolniczych poprzez wdrożenie instrumentów wsparcia dla rolnictwa 

ekologicznego oraz strategii promocyjnej produktów lokalnych oraz usług; 

 funkcjonalne zarządzanie przestrzenią na poziomie lokalnym; 

 dbałość o otoczenie i środowisko naturalne.  

Głównymi kierunkami rozwoju zaprojektowanymi na poziomie wojewódzkim jest ochrona 

krajobrazu i ładu przestrzennego oraz planowanie przestrzenne w oparciu o miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego. 
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7. SYSTEM MONITORINGU,  EWALUACJI I AKTUALIZACJI 

STRATEGII 

Dokument strategiczny powinien być monitorowany oraz poddawany procesom ewaluacji, 

ponieważ uwarunkowania społeczne, ekonomiczne oraz polityczne nie są stałe, w związku z czym 

powodują zmiany w samej strategii.  

Monitorowanie można zdefiniować jako proces systematycznego zbierania i analizowania 

ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażanych w ramach strategii zadań oraz samej 

strategii, mający na celu zapewnienie zgodności realizacji zadań i strategii z wcześniej 

zatwierdzonymi jej założeniami i celami. Terminem ewaluacja nazywamy natomiast ocenę realizacji 

strategii rozwoju pod względem skuteczności, efektywności, użyteczności i trwałości zaplanowanych 

oraz wdrażanych działań zgodnych z celami zapisanymi w dokumencie.  

Proces monitorowania polega na rejestrowaniu postępów z prowadzonych działań oraz 

bieżącym weryfikowaniu zarówno tempa, jak i kierunku, w którym zmierza strategia. Natomiast 

ewaluacja opiera się na zidentyfikowaniu i ocenie celów przedsięwzięcia, sposobów realizacji 

oraz zamierzonych i niezamierzonych efektów, wybiegających poza czas i miejsce wdrażania 

strategii. Szczególnie istotne jest opisanie schematu i trybu postępowania w ramach 

monitoringu i ewaluacji Strategii, a także wskazanie konkretnych narzędzi.  

Założone w Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona cele i zadania będą możliwe do 

realizacji tylko wtedy, gdy jednocześnie zostanie osiągniętych szereg zadań, które determinują 

powodzenie wdrażania dokumentów strategicznych. Główne uwarunkowania to przede wszystkim 

odpowiednie nakłady finansowe, zasoby rzeczowe oraz wykwalifikowani pracownicy. Powinien 

zostać określony także sposób udziału administracji gminnej, podmiotów działających na terenie 

Gminy Dąbrowa Zielona oraz społeczności lokalnej zainteresowanej urzeczywistnieniem Strategii. 

Zadaniem podstawowym będzie dostosowanie istniejących struktur i zaangażowanie kompetencji 

ludzi i instytucji, aby włączyły do swoich obszarów działalności obszary wynikające ze Strategii. 

W strategii został opracowany szereg wskaźników, których weryfikacja w okresie 2014–2020 

pozwoli na miarodajną ocenę realizacji przyjętych założeń strategii. Dzięki tym wskaźnikom można 

określić poziom wyjściowy oraz stopień osiągnięcia zakładanych celów. Dają one czytelny 

i jednoznaczny obraz sytuacji, a analiza ich wartości pozwala ocenić na ile podejmowane działania są 

zgodne z zakładanymi celami.  

Źródłem pochodzenia danych, które stanowią zobrazowanie stopnia przyjętych w strategii 

założeń, mogą być: jednostka własna, informacje ogólnodostępne, sfera benchmarkingu. 
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Rysunek 3. Struktura organizacyjna procesu monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona 

Źródło: opracowanie własne 

 

Podstawową jednostką wdrażającą rekomendacje ze strategii będą pracownicy Urzędu Gminy 

w Dąbrowie Zielonej. Do ich zadań będzie należeć: 

 opracowanie programu inwestycji na lata 2014–2020 w Gminie; 

 wprowadzenie zadań realizujących strategię do planów budżetu Gminy; 

 współpraca między wydziałami i podmiotami przy przygotowaniu projektów do 

poszczególnych zadań; 

 monitorowanie wykonania zadań oraz realizacji wskaźników; 

 informowanie Zarządu Gminy o problemach w realizacji i proponowanie ewentualnych 

zmian; 

 przygotowanie okresowych raportów z wykonywania zadań. 

Do zadań Zarządu Gminy będzie należeć nadzór nad wdrażaniem strategii, w tym: 

 okresowa ocena postępów we wdrażaniu Strategii; 

 rekomendowanie Radzie Gminy projektów uchwał związanych ze strategią. 

Do zadań Rady Gminy będzie należeć: 

 ocena działań Zarządu Gminy w zakresie wdrażania strategii; 

 przyjmowanie planów finansowych i inwestycyjnych zgodnych z założeniami strategii. 

Osoba znajdująca się na stanowisku, 

któremu instytucjonalnie powierzono 

kompetencje związane z wdrażaniem, 

monitoringiem i ewaluacją strategii 
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związanych z różnymi dziedzinami 

życia społeczno-gospodarczego danego 

regionu 

Rada Gminy 
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Dobrą praktyką jest wyznaczenie jednej osoby w Urzędzie Gminy odpowiedzialnej 

za koordynację procesów związanych z realizacją i aktualizacją strategii. Istotnym aspektem jest także 

uzyskanie poparcia społecznego do realizacji zadań zawartych w Strategii oraz w otoczeniu Gminy. 

Stąd też lista partnerów do współpracy jest otwarta. Do kluczowych podmiotów, z którymi Gmina 

powinna współpracować w zakresie wdrażania strategii rozwoju, należą: 

 Sejmik Województwa Śląskiego, 

 Zarząd Województwa Śląskiego, 

 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 

 Wojewoda Śląski, 

 Urząd Wojewódzki, 

 Kuratorium Oświaty, 

 Wojewódzki Zarząd Dróg, 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, 

 Powiatowy Urząd Pracy. 

Prawidłowo przeprowadzony proces monitoringu strategicznego w oparciu o wyżej wskazany 

schemat postępowania powinien przynieść korzyści w postaci: 

 pozyskiwania danych pozwalających dokonać oceny postępu w realizacji strategii i jej 

wpływu na rozwój jednostki; 

 efektywnej realizacji zadań zapisanych w strategii;  

 osiągania założonych rezultatów; 

 identyfikacji ewentualnych opóźnień lub nieprawidłowości w realizacji zadań  

i działań;  

 podejmowania działań naprawczych; 

 wniosków z systematycznie prowadzonego procesu monitorowania dokumentu 

strategicznego, które mogą być podstawą do aktualizacji obowiązującej strategii; 

 wniosków z prowadzonego monitoringu, które mogą być również podstawą do przyjęcia 

założeń rozwoju strategicznego w następnym okresie. 

Wyniki z przygotowanych raportów monitoringowych powinny stanowić podstawę ewaluacji 

przyjętych w strategii założeń, gdyż monitorowanie to sposób mierzenia tego, co się dzieje, natomiast 

ewaluacja pozwala nam stwierdzić, co to oznacza. 

Raporty monitoringowe oraz opracowane na ich podstawie raporty ewaluacyjne przyjętych 

w strategii założeń powinny stanowić punkt wyjścia do aktualizacji strategii po zakończeniu okresu, 

na jaki została ona opracowana, uwzględniającej bieżącą sytuację danej jednostki oraz jej nowe 

potrzeby. Jednocześnie należy przy tym zaznaczyć, iż każdy program realizacji strategii zawierający 

listę zadań do wykonania i projekty realizacyjne należy traktować jako dokument otwarty 

z możliwością jego sukcesywnego uzupełniania. 
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Tym samym, z uwagi na fakt, iż raz sformułowane strategie należy systematycznie 

dostosowywać do stale zmieniających się uwarunkowań, zachodzi potrzeba aktualizacji ich treści 

i struktury, które ulegają zmianie zarówno w kontekście instytucjonalnym, jak i społeczno-

gospodarczym. Zasadnicze znaczenie mają zmiany, jakie zachodzą w polityce krajowej oraz unijnej 

w zakresie celów, sposobu ich definiowania, a także sposobu ich operacjonalizacji. Aktualizacja 

strategii musi zatem następować w kontekście wydłużenia horyzontu czasowego, uaktualnienia 

diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej oraz analizy SWOT, poddania weryfikacji celów, 

wskaźników, a dalej zadań, dalszej koncentracji i bardziej adekwatnego powiązania z bieżącym 

ustawodawstwem krajowym i unijnym oraz polskimi i unijnymi dokumentami strategiczno-

programowymi, stworzenia nowych ram finansowych czy przeglądu systemu realizacji 

i monitorowania strategii. 
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8. ZAŁĄCZNIK 1: SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY 

DĄBROWA ZIELONA  

 

Historia gminy Dąbrowa Zielona 

Jak głosi legenda nazwa „Dąbrowa” została nadana przez syna Konrada Mazowieckiego — 

Kazimierza — księcia Kujawskiego, który bawiąc w okolicy na łowach zachwycił się okolicą. 

Na początku XX wieku dla odróżnienia poszczególnych miejscowości nazwano obszar Dąbrową 

Zieloną.  

W 2008 r. mieszkańcy obchodzili 760-lecie Dąbrowy Zielonej. Z tej okazji został wybity medal 

jubileuszowy.  

 

Położenie i środowisko przyrodnicze  

Gmina Dąbrowa Zielona, jednostka samorządu terytorialnego o statucie wiejskim, położona jest 

administracyjnie w północno-wschodniej części województwa śląskiego i we wschodniej części 

powiatu częstochowskiego.  

Obszar gminy graniczy z następującymi jednostkami administracyjnymi: 

 od północnego-wschodu z gminą Żytno (powiat radomszczański, województwo łódzkie), 

 od wschodu z miastem i gminą Koniecpol (powiat częstochowski), 

 od południa z gminą Przyrów (powiat częstochowski), 

 od zachodu z gminami Mstów i Kłomnice (powiat częstochowski), 

 od północnego-zachodu z gminą Gidle (powiat radomszczański, województwo łódzkie). 
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Rysunek 4 Położenie gminy Dąbrowa Zielona 

Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego Dąbrowa Zielona z 2004 r. 

 

 Odległość od Katowic — siedziby województwa, wynosi w linii prostej około 90 km, od 

Częstochowy 37 km, a od Radomska 30 km. Pod względem administracyjnym gminę tworzy 14 

sołectw, w których skład wchodzą 22 miejscowości. Głównym punktem gminy i siedzibą jej 

samorządu jest wieś Dąbrowa Zielona położona w centralnej części gminy. Całkowita powierzchnia 

gminy na koniec grudnia 2013 r. wynosiła 100 km
2
 (10033 ha) i była zamieszkiwana przez 3997 osób. 

Powierzchnia gminy stanowi 6,6% powierzchni powiatu częstochowskiego i tylko 0,8% powierzchni 

województwa śląskiego.  

 

Tabela 9 Statystyka ludności w wybranych miejscowościach gminy Dąbrowa Zielona (stan na rok 2013) 

Miejscowość Liczba mieszkańców 

Borowice 100 

Cielętniki 427 

Cudków 52 

Dąbek 135 

Dąbrowa Zielona 867 

Lipie 41 

Milionów 48 

Niebyła 27 

Nowa Wieś 132 
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Olbrachcice 425 

Raczkowice 212 

Raczkowice Kolonia 102 

Rogaczew 78 

Soborzyce 673 

Święta Anna 177 

Ulesie 412 

Zaleszczyny 89 

Suma 3997 

Źródło: Urząd Gminy Dąbrowa Zielona  

 

 Gmina Dąbrowa Zielona położona jest w obrębie Wyżyny Polskiej (prowincja), Wyżyny 

Małopolskiej (podprowincja), Wyżyny Przedborskiej (makroregion) i Niecki Włoszczowskiej 

(mezoregion)
 1
. 

 Niecka Włoszczowska zbudowana jest z utworów kredowych (głównie margli) oraz 

z piaskowców. W wielu miejscach utwory kredowe przykryte zostały osadami młodszymi 

pochodzenia czwartorzędowego. Kredowe podłoże pokrywają zatem czwartorzędowe piaski 

przewiane w wydmy, pomiędzy którymi występują tereny podmokłe — bagienne i zatorfione. 

 Gminę charakteryzuje płasko równinny obszar otoczony ze wszystkich stron wzniesieniami. 

Rzeźba terenu rozciąga się na wysokości 200– 269 m n.p.m. Najniżej położone tereny zlokalizowane 

są w okolicy miejscowości Dąbek, a najwyższy punkt terenu znajduje się pomiędzy miejscowościami 

Rogaczew – Olbrachcice – Dąbrowa Zielona.  

Przez teren gminy przepływają dwie rzeczki: Wiercica i Wierciczka. 

 

Surowce mineralne 

 Na terenie gminy występują kopaliny użyteczne, które były lub są przedmiotem eksploatacji 

lub są oznaczone jako złoża perspektywiczne, tj.: surowce okruchowe — piaski, surowce węglanowe 

— wapienie, torfy. 

 Na terenie gminy występuje 12 wyrobisk eksploatacyjnych, z których w czterech eksploatacja 

została zaniechana. Lokalizacja wyrobisk związana jest głównie z występowaniem w podłożu piasków 

i żwirów lodowcowych, wodno-lodowcowych lub eolicznych piasków. Dodatkowo wydzielono 

obszary występowania piasków wydmowych: Dąbrowa Zielona — Borowce, Soborzyce — 

Zaleszczyny, Cudków i Kolonia Raczkowice. 

 Eksploatacja torfu i surowca wapieni została zaniechana, a wszystkie nieczynne wyrobiska po 

eksploatacji przedmiotowych kopalin w ramach działań właścicieli terenów zostały zrekultywowane 

lub uległy naturalnej sukcesji roślin krzewiastych i drzewiastych. 

                                                      
1
 J. Kondracki, Geografia fizyczna Polski, Warszawa 1998. 



27 
 

Zagospodarowanie terenu
2
 

 

 

Tabela 10 Struktura użytkowania gruntów w sektorze publicznym w gminie Dąbrowa Zielona w 2011 r. 

Źródło: Ewidencja gruntów i budynków — stan na kwiecień 2011 r. 

 

Tabela 11 Struktura użytkowania gruntów w sektorze prywatnym w gminie Dąbrowa Zielona w 2011 r. 

Źródło: Ewidencja gruntów i budynków — stan na kwiecień 2011 r. 

 

                                                      
2 Program prac urządzeniowo-rolnych dla gminy Dąbrowa Zielona z roku 2011r. 
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 Największą powierzchnię na terenie Gminy Dąbrowa Zielona zajmują lasy oraz grunty 

zadrzewione i zakrzewione, które stanowią 64% powierzchni. W gminie Dąbrowa Zielona planowane 

jest wyłączenie z produkcji rolnej pod inwestycje i pod zalesienia 1133,26 ha użytków rolnych, co 

stanowi 19,32% ogólnej powierzchni użytków rolnych. Największy odsetek użytków rolnych 

podlegających wyłączeniu z produkcji rolnej przewidziany jest w obrębach: Milionów — 95,50% 

powierzchni użytków rolnych w obrębie, Borowce — 57,60%, Nowa Wieś — 50,44%.  

 

Klimat 

 Obszar gminy znajduje się w klimacie wyżyn środkowopolskich. Według regionalizacji 

klimatycznej Gumińskiego wchodzi w skład dzielnicy Częstochowsko-Kieleckiej. 

Charakterystycznym elementem tej dzielnicy jest skrócenie obu pośrednich pór roku, tzw. szarugi 

wiosennej i jesiennej, do około 55 dni oraz wpływ klimatu kontynentalnego, co wyraża się znaczną 

rozpiętością temperatur. Średnia temperatura roczna wynosi około 7,5°C, średnia lipca waha się od 

17,5° do 18°C, a stycznia od -3° do -3,5°C. Długość trwania okresu letniego (ilość dni z temperaturą 

powyżej 15°C) wynosi 90–100 dni, długość zimy (ilość dni poniżej 0°C) 130 do 140 dni w roku. 

Średni okres z pokrywą śnieżną wynosi około 80 dni i jest wyraźnie dłuższy niż na sąsiednich 

obszarach. Ciśnienie barometryczne waha się w granicach 730–740 mm Hg. Osobliwością klimatu jest 

zmienność pogody i duży procent opadów w formie burzowej. Średnia wysokość opadów 

atmosferycznych wynosi 600–650 mm rocznie. Największe sumy opadów notuje się od czerwca do 

sierpnia, są to jednak najczęściej krótkotrwałe deszcze ulewne. Mimo znacznej sumy opadów, obszar 

ten charakteryzuje się dość niską wilgotnością powietrza. Współczynnik wilgotności powietrza 

wyrażony stosunkiem opadów do parowania jest bardzo niski i wynosi 1,0 (dla przykładu Beskidy 

mają od 4,0 do 5,6). 

Okres wegetacyjny — o średniej dobowej temperaturze powyżej 5°C — trwa 210 do 220 dni 

i jest o 2 tygodnie krótszy w porównaniu z sąsiednimi obszarami. Przeważające wiatry mają kierunek 

południowo-zachodni i zachodni. Charakterystyczna jest jednak duża liczba okresów ciszy, co sprzyja 

powstawaniu inwersji termicznych predysponowanych również rzeźbą (spływ mas zimnego powietrza 

ze wzgórz dolinami), dlatego w dolnej części zboczy wzgórz można spotkać zastoiska mrozowe, które 

są zjawiskiem niekorzystnym dla uprawy roślin i osadnictwa. 

 

Gleby
3
 

Gmina Dąbrowa Zielona należy do gmin o charakterze rolniczym — użytki rolne zajmują 

blisko 59% ogólnej powierzchni gminy. O wartości gleb świadczą klasy bonitacyjne i kompleksy ich 

rolniczej przydatności. 

                                                      
3 Źródło: Program prac urządzeniowo-rolnych dla gminy Dąbrowa Zielona z 2011 r. 
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W strukturze klas bonitacyjnych Gminy Dąbrowa Zielona brakuje gruntów klasy I. 

Największą powierzchnię obejmują grunty orne klasy V, które stanowią 35% oraz klasy VI tj. 19% 

powierzchni. Z kolei wśród użytków rolnych grunty klasy I i II nie występują w ogóle. Największą 

powierzchnię wśród użytków zielonych zajmują grunty klasy IV (56%) oraz gruntów klasy V (25%).  

W celu lepszego zobrazowania jakości gruntów według klas bonitacyjnych podzielono użytki 

rolne na 3 grupy: 

 grunty dobrej jakości (obejmujące grunty orne klas I–IIIb i użytki zielone klas I–III),  

 grunty średniej jakości (obejmujące grunty orne klas IVa–IVb i użytki zielone klasy IV), 

 grunty słabej jakości (obejmujące grunty orne klas V–VIz i użytki zielone klas V–VIz). 

Z powyższego podziału wynika, że w gminie Dąbrowa Zielona grunty słabej jakości stanowią 

45,43%, grunty średniej jakości to 39,58%, natomiast grunty dobrej jakości stanowią tylko 14,98% 

ogólnej powierzchni użytków rolnych.  

Największy udział gleb dobrych mają wsie Dąbrowa Zielona i Olbrachcice — po 26,74% 

powierzchni użytków rolnych w obrębie, Święta Anna — 26,51% oraz Ulesie — 22,66%. 

W obrębach: Dąbek, Lipie, Milionów i Nowa Wieś nie występują gleby dobrej jakości. Pozostałe 

udziały gleb dobrych w poszczególnych obrębach wahają się w przedziale od 0,76% w Cudkowie do 

14,17% w Soborzycach. Udział gleb średnich kształtuje się następująco: Ulesie (55,26% ogólnej 

powierzchni użytków rolnych w obrębie), Olbrachcice (47,52%), Cudków (46,46%), Dąbrowa Zielona 

(43,99%). Gleby średniej jakości nie występują tylko w Milionowie. Pozostałe udziały gleb średnich 

w poszczególnych obrębach wahają się w przedziale od 17,30% w Nowej Wsi do 38,61% 

w Soborzycach. Gleby słabe przeważają w obrębach Milionów (100% ogólnej powierzchni użytków 

rolnych w obrębie), Nowa Wieś (82,70%), Lipie (78,18%), Borowce (66,32%), Dąbek (63,82%), 

Raczkowice (63,32%), Cielętniki (58,59%) i Cudków (52,78%).  

 

Wody 

Obszar gminy Dąbrowa Zielona pod względem hydrograficznym należy do dorzecza Odry, 

zlewni Warty. Przy wschodniej granicy gminy przebiega dział wodny I rzędu rozgraniczający 

dorzecze Odry od dorzecza Wisły. Teren gminy znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych nr 408 „Niecka Miechowska”. W zasięgu tego zbiornika ze względu na źle izolowaną 

warstwę wodonośną wyznaczono obszar wysokiej ochrony (OWO) obejmujący znaczną część gminy. 

W pobliżu miejscowości Święta Anna (południowy skraj gminy) wyróżniono obszar najwyższej 

ochrony (ONO). Górno kredowy poziom wód podziemnych charakteryzuje się dobrą jakością, jednak 

wody te nie są dobrze odizolowane od powierzchni, w związku z czym narażone są na czynniki 

mogące doprowadzić do pogorszenia ich stanu. Na obszarach ochronnych można zabronić wznoszenia 

obiektów budowlanych oraz wykonywania robót lub innych czynności, które mogą spowodować 

trwałe zanieczyszczenie gruntów lub wód, a w szczególności lokalizowania inwestycji zaliczonych do 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
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Teren gminy Dąbrowa Zielona jest stosunkowo ubogi w wody powierzchniowe. Według 

ewidencji gruntów pod wodami znajduje się 118,49 ha, co stanowi zaledwie 1,18% ogólnej 

powierzchni gminy. Większa część obszarów pod wodami to wody płynące i rowy. Prawie cały teren 

gminy bezpośrednio odwadniany jest przez Kanał Lodowy, a niewielki obszar w zachodnim skraju 

gminy przez rzekę Wiercicę. 

Kanał Lodowy —  ciek III rzędu, prawobrzeżny dopływ Warty, zwany także Wierciczką, 

o całkowitej długości 26,6 km. Jest to ciek, którego funkcją jest zbieranie wód odwadniających łąki 

w obszarze miejscowości Podlesie, wschodnich terenów od miejscowości Przyrów, gminy Dąbrowy 

Zielonej i Gidel. Pełni zatem funkcję melioracyjną i jest ciekiem niemal całkowicie uregulowanym.  

Wiercica —  ciek III rzędu w dorzeczu Odry. Prawobrzeżny dopływ Warty (ujście 

w miejscowości Chmielarze) o całkowitej długości 30 km i powierzchni zlewni ok. 349,8 km
2
. Źródła 

Wiercicy znajdują się w gminie Janów w okolicach miejscowości Złoty Potok. Przez teren gminy 

Dąbrowa Zielona Wiercica przepływa krótkim odcinkiem w okolicy miejscowości Dąbek, 

w zachodniej części gminy. Charakterystyczną cechą doliny Wiercicy jest podmokły charakter jej dna, 

co przyczynia się do zasilania wód rzeki przez wody gruntowe. Wiercica jest jednak zasilana głównie 

przez wody licznych rowów melioracyjnych. Sama rzeka stanowi źródło wody do funkcjonowania 

licznych obiektów stawowych na wcześniejszym fragmencie (w granicach gmin Janów i Przyrów). 

Na terenie gminy Dąbrowa Zielona bardzo ważną funkcję spełnia sieć rowów melioracyjnych. 

Stan melioracji i istniejące małe zbiorniki wodne wpływają na właściwe stosunki wodne w gminie. 

Rowy melioracji szczegółowej i istniejące zbiorniki spełniają bardzo ważną rolę zabezpieczając przed 

podtopieniami w przypadkach deszczy i utrzymaniu właściwego poziomu wód gruntowych 

w przypadkach braku opadów.  

Niefunkcjonalny system melioracyjny powoduje zniszczenia poprzez podtopienia 

zagrożonych obszarów. Niewłaściwa gospodarka melioracyjna prowadzi także do problemów 

agrarnych. Najwięcej rowów znajduje się w obrębie Cielętniki (10,52 ha), Dąbrowa Zielona (9,86 ha), 

Raczkowicach (7,53 ha) i Olbrachcicach (6,05 ha). 

Na terenie gminy system melioracji wymaga poprawy. Część cieków jest pozarastana, co 

przyczynia się do lokalnych podtopień w okresach wiosennych. 

W gminie bardzo ważną rolę krajobrazową odgrywają kompleksy stawów znajdujące się 

w okolicy Cielętnik.  
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Tabela 12 Powierzchnia wód otwartych i sieci rzek w gminie Dąbrowa Zielona —  stan na rok 2011 

teren 

powierzchnia 

ogólna obrębu                     

(ha) 

grunty pod wodami (udział w powierzchni obrębu) 

razem wody stojące wody płynące rowy 

ha % ha % ha % ha % 

Borowce 183,27 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cielętniki 861,27 60,39 7,01 47,00 5,46 2,87 0,33 10,52 1,22 

Cudków 205,37 2,05 1,00 0 0 2,05 1,00 0 0 

Dąbek 604,68 9,75 1,61 0,47 0,07 7,26 1,20 2,04 0,34 

Dąbrowa Zielona 1861,48 11,94 0,64 0 0 2,08 0,11 9,86 0,53 

Lipie 233,06 3,00 1,29 0 0 0 0 3,00 1,29 

Milionów 523,13 0,30 0,06 0 0 0,30 0,06 0 0 

Nowa Wieś 1368,99 1,82 0,13 0 0 0 0 1,82 0,13 

Olbrachcice 942,43 7,62 0,81 0 0 1,57 0,17 6,05 0,64 

Raczkowice 688,52 9,63 1,40 0 0 2,10 0,31 7,53 1,09 

Soborzyce 1642,42 3,82 0,23 0 0 0 0 3,82 0,23 

Święta Anna 200,99 4,58 2,28 0 0 0,48 0,24 4,10 2,04 

Ulesie 695,69 3,59 0,52 0 0 3,59 0,52 0 0 

Gmina ogółem 10011,32 
118,4

9 
1,18 47,45 0,47 22,30 0,22 48,74 0,49 

Źródło: Program prac urządzeniowo-rolnych dla gminy Dąbrowa Zielona z roku 2011 r. 

 

Odnawialne źródła energii  

Potencjał wykorzystywania energii słonecznej w gminie jest mniejszy niż średnia kraju —   

całkowite promieniowanie słoneczne w Dąbrowie Zielonej wynosi około 9,75 MJ/m
2
 w ciągu doby. 

Pozwala to jednak na stosowanie z powodzeniem urządzeń do pozyskiwania, przetwarzania w ciepło 

użytkowe i magazynowania energii słonecznej. Również wykorzystywanie biomasy na terenie gminy 

jest realnym sposobem na zwiększenie wykorzystywania energii odnawialnej. Gmina Dąbrowa 

Zielona od 2011 r. realizuje instalację kolektorów słonecznych w gminie.  
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CZĘŚĆ I — ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNEJ  

 

Ludność 

Na koniec 2012 r. liczba faktycznie zamieszkałych w gminie Dąbrowa Zielona osób wynosiła 

4 029. Odnotowuje się systematyczny spadek ludności w gminie. Między rokiem 2006 a 2012 liczba 

mieszkańców zmalała o 93 osoby. Pod koniec roku 2012 liczba ludności w gminie Dąbrowa Zielona 

stanowiła 2,9% ludności powiatu częstochowskiego. W stosunku do województwa udział ten wynosił 

0,09%.  

 

Wykres 1 Dynamika wzrostu ludności w gminie Dąbrowa Zielona w latach 2006–2013 

 

Źródło: Urząd Gminy Dąbrowa Zielona 

 

Analizując ruch naturalny ludności według ekonomicznych grup wieku w 2012 roku zgodnie 

z rocznikiem statystycznym, w gminie Dąbrowa Zielona największa liczba ludności była                     

w grupie osób w wieku produkcyjnym —  razem 2 474 (w tym: 1 374 mężczyzn i 1 100 kobiet). 

Spadła liczba osób w wieku przedprodukcyjnym, gdzie liczba ludności w tym przedziale w 2012 r. 

wynosiła ogółem 628 (w tym: 309 mężczyzn oraz 319 kobiet). W gminie kształtuje się natomiast 

tendencja rosnąca wśród ludności w wieku poprodukcyjnym, gdzie ogółem w 2012 r. było 924 takich 

mieszkańców (w tym 296 mężczyzn i 628 kobiet). 
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Wykres 2 Struktura wiekowa ludności w gminie Dąbrowa Zielona w roku 2012 

 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

Procentowy obraz struktury wiekowej gminy to 15,6% osób w wieku przedprodukcyjnym, 

61,5% w wieku produkcyjnym i 23,0% w wieku poprodukcyjnym. Dane dla powiatu 

częstochowskiego przedstawiają się w tym zakresie następująco : udział w ludności osób w wieku 

przedprodukcyjnym to 17,8 %, w wieku produkcyjnym 63,9%, a w wieku poprodukcyjny 18,3 %. 

Natomiast dla województwa śląskiego wartości te wynoszą odpowiednio: 17,0%, 64,3%, 18,7%. 

Poniższy wykres ilustruje, że sytuacja w sferze struktury wiekowej przedstawia się bardzo 

podobnie na każdym poziomie podziału terytorialnego kraju. Przeważającą część stanowią osoby 

z grupy w wieku produkcyjnym, a wartości grup w wieku przed- i poprodukcyjnym są zbliżone do 

siebie. Niepokojący jest fakt, że w Gminie Dąbrowa Zielona osoby w wieku poprodukcyjnym, 

przewyższają aż o 8 punktów procentowych udział grupy w wieku przedprodukcyjnym. Świadczy to o 

starzeniu się społeczeństwa.  
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Wykres 3 Struktura wiekowa gminy Dąbrowa na tle powiatu, województwa i Polski, stan na rok 2012 

 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

Według rocznika Statystycznego z roku 2012 wynika, że na analizowanym terenie od wielu już lat 

obserwuje się ujemny przyrost naturalny, który w ciągu ostatnich siedmiu lat, mimo wahań, nadal 

pozostaje na poziomie ujemnym. Jest to związane z rosnącą grupą osób w wieku poprodukcyjnym, 

przy jednocześnie zmniejszającej się grupie osób w wieku przedprodukcyjnym. W roku 2011 i 2012 

wartości, jakie osiągnął przyrost naturalny były mniejsze niż w latach poprzednich.  

 

Wykres 4 Przyrost naturalny w gminie Dąbrowa Zielona 

 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 
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Przyrost naturalny na 1000 ludności jest ujemny (-2,7); przyjmuje on wartości niższe niż w powiecie 

częstochowskim (-2,4) i województwie śląskim (-1,0). Obszar cechuje niska gęstość zaludnienia; jest 

ona dwukrotnie niższa niż w powiecie częstochowskim oraz ponad trzykrotnie niższa niż średnia 

gęstość zaludnienia dla Polski (dla Gminy Dąbrowa Zielona wynosi 40 os./km
2
). 

 

Rynek pracy i bezrobocie  

W roku 2012 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie zarejestrowanych był 381 

bezrobotnych z gminy Dąbrowa Zielona. Według Informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy na 

koniec listopada 2013 r. liczba ta wzrosła do 408 osób. Liczba osób bezrobotnych gminy stanowi 

4,3% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych z powiatu częstochowskiego, których liczba 

wynosiła na koniec listopada 2013 r. 9 492 osób. 

 

Tabela 13 Struktura bezrobocia w gminie Dąbrowa Zielona i wybranych gminach powiatu 

częstochowskiego w roku 2012 

Gmina  Liczba bezrobotnych Udział kobiet 
Bezrobotni z prawem do 

zasiłku 

Dąbrowa Zielona 381 162 45 

Przyrów 329 136 38 

Koniecpol 1041 512 122 

Lelów 417 201 48 

Janów 467 212 65 

Mstów  569 276 103 

Olsztyn 497 250 88 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie 

 

Bezrobotni w gminie Dąbrowa Zielona stanowią 9,5% ogółu mieszkańców. Stopa bezrobocia 

(czyli stosunek liczby osób bezrobotnych do ludzi w wieku produkcyjnym) wynosi  15,4% [dane GUS 

2012 r.]. Dla porównania, powiat częstochowski odnotował stopę bezrobocia na poziomie 13,3%, a 

województwo śląskie 11,1%. 
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Wykres 6 Liczba bezrobotnych w gminie Dąbrowa Zielona w latach 2008–2012 

 

Źródło: Powiaty Urząd Pracy w Częstochowie 

 

Negatywne zjawisko jakim jest wysoka stopa bezrobocia w ostatnich latach pogłębiła dodatkowo 

tendencja rosnąca w zakresie osób pozostających bez pracy.  

 

 

Wykres 7 Liczba bezrobotnych wg wykształcenia w gminie Dąbrowa Zielona w roku 2012 i 2013 

 

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 

 

0 

50 

100 

150 

24 

87 

31 

127 
105 33 

86 

33 

121 
108 

IX 2013r. 

XII 2012r. 



37 
 

W gminie Dąbrowa Zielona najliczniejszą grupę bezrobotnych w 2013 r. stanowiły osoby 

z wykształceniem zasadniczym zawodowym, których liczba w roku 2013 niewiele wzrosła. Drugą pod 

względem liczebności grupą były osoby o wykształceniu gimnazjalnym i niższym.  W okresie 2012- 

2013 r. nastąpił spadek osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym i średnim ogólnokształcącym.   

 

Wykres 8  Liczba bezrobotnych wg wykształcenia w powiecie częstochowskim w roku 2012 

 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

Wykres 9 Liczba bezrobotnych wg wykształcenia w województwie śląskim w roku 2012 

 

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 

Wykres 8 i Wykres 9 przedstawiają graficzne liczbę osób bezrobotnych pod względem 

wykształcenia w powiecie częstochowskim i województwie śląskim, co można porównać z sytuacją w 
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gminie Dąbrowa Zielona. Zauważalne jest, że w każdej jednostce samorządu terytorialnego 

najbardziej liczną grupą bezrobotnych są osoby o wykształceniu zasadniczym zawodowym. Niewiele 

mniejszą grupę w każdych trzech przypadkach stanowią osoby o wykształceniu gimnazjalnym bądź 

niższym. Za pozytywne należy uznać, że w gminie, powiecie jak i województwie najmniejszą część 

stanowią osoby bezrobotne o wykształceniu wyższym. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2012 r. wskaźnik obciążenia 

demograficznego jest najwyższy w gminie Dąbrowa Zielona w porównaniu z powiatem 

i województwem  — na 100 osób w wieku produkcyjnym w gminie przypada średnio 62,7 osoby. 

Największe zatrudnienie występuje w grupie wiekowej 25–34 lata i jest to cecha wspólna dla 

wszystkich opisanych jednostek samorządu terytorialnego. Procentowy udział kobiet w liczbie 

pracujących w gminie Dąbrowa Zielona jest dwukrotnie wyższy niż mężczyzn, przy czym takie duże 

różnice nie występują w powiecie, województwie ani kraju.  

 

Oświata 

Na terenie gminy działa żłobek położony w miejscowości Dąbrowa Zielona oferujący opiekę 

i edukację dla najmłodszych mieszkańców gminy. Jest on strukturalnie związany z Gminnym 

Przedszkolem w Dąbrowie Zielonej, które ma 5 oddziałów tj. po 2 w Dąbrowie Zielonej i 

Olbrachcicach oraz 1 w Soborzycach. Do przedszkola w Dąbrowie Zielonej uczęszczało 114 dzieci, co 

stanowi wzrost ilości przedszkolaków w tej placówce w porównaniu z rokiem wcześniejszym 

(zarówno w 2010, jak i w 2011 roku do przedszkola uczęszczało 94 dzieci). 

W skład Zespołu Szkół w Dąbrowie Zielonej wchodzi Szkoła Podstawowa, w której w roku 

szkolnym 2013/2014 uczyło się 89 dzieci w 6 klasach, oraz Gimnazjum — 108 uczniów w roku 

szkolnym 2013/2014. Grono pedagogiczne Zespołu Szkół składało się z 25 nauczycieli. 

 W latach 2009–2012 nastąpił spadek liczby uczniów — w szkołach podstawowych o 11 

dzieci, a w szkołach gimnazjalnych 14 uczniów. 

W 2012 r. pod względem wyposażenia technicznego w szkołach podstawowych, na jeden 

komputer przypadało 6 uczniów, a ogólna liczba komputerów z dostępem do Internetu 

przeznaczonych do użytku uczniów wynosiła 34. W gimnazjum w związku ze zredukowaniem liczby 

komputerów z 18 do 6, wzrosła liczba uczniów przypadających na 1 komputer i w 2012 r.  wynosiła 

19 (w roku szkolnym 2010/2011 wynosiła 7).  
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Służba zdrowia 

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na terenie gminy Dąbrowa Zielona 

funkcjonują 2 Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (stan na rok 2013): 

 NZOZ Dąbrowa Zielona zatrudniający 6 lekarzy specjalistów i składający się z: 

o Poradni Reumatologicznej, 

o Poradni Dermatologicznej, 

o Poradni Ginekologicznej, 

o Poradni Dziecięcej, 

o Poradni Ogólnej. 

 NZOZ Soborzyce zatrudniający 3 lekarzy specjalistów i składający się z: 

o Poradni Ogólnej, 

o Gabinetu Stomatologicznego. 

Opiekę zdrowotną w nocy oraz w soboty i święta pełni Terenowa Stacja Pogotowia 

Ratunkowego w Dąbrowie Zielonej. Na terenie gminy znajduje się apteka w Dąbrowie Zielonej oraz 

punkt apteczny w Soborzycach (stan na rok 2013).  

 

Kultura  

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Zielonej działa w strukturach Gminnego Ośrodka 

Kultury. Księgozbiór wynosi 9986 wolumenów. Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika wynoszą 

w skali rocznej 54,2 wolumenów [dane GUS]. Biblioteka zapewnia dostęp do materiałów 

bibliotecznych i informacji mieszkańcom gminy. Służy rozwijaniu potrzeb czytelniczych i 

informacyjnych społeczności gminnej, upowszechnianiu wiedzy i kultury.  

 

 

Gminny Ośrodek Kultury ma siedzibę w Dąbrowie Zielonej, gdzie prowadzi zajęcia stałe oraz 

współpracuje z zespołami artystycznymi takimi jak: 

 Młodzieżowa Orkiestra Dęta, 

 Zespół Ludowy Dąbrowianie, 

 Mażoretki (grupa starsza i młodsza), 

 Koło Gospodyń Wiejskich, 

 Dziecięce Koło Plastyczne, 

 Dziecięce Koło Teatralne „Mali Dąbrowianie” — najmłodszy zespół folklorystyczny, który 

tworzą dzieci przedszkolne z terenu gminy uczęszczające do trzech przedszkoli.  

Gminny Ośrodek Kultury organizuje również szereg imprez m.in.: 

 Konkurs Plastyczny „Papierowy świat”, 

 Konkurs na Palmę, Pisankę i Marzannę z cyklu: „Tradycje i zwyczaje wiosenne”, 
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 Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych / przemiennie z Festiwalem Orkiestr Dętych, 

 Gminny Turniej Szachowy, Warcabowy, Gminny i Międzygminny Tenisa Stołowego. 

 

Zabytki Gminy  

Zabytki położone na terenie gminy są atrakcyjne pod względem turystycznym. Do 

najważniejszych należy zaliczyć: 

 Cielętniki – zespół dworski oraz założenia parkowe z I połowy XVIII wieku, dwór z 1725 r., 

lamus dworski z I połowy XVIII wieku; cmentarz z ok. 1877 r.; Kościół parafialny p.w. 

Przemienienia Pańskiego z 1891 r. 

 Dąbrowa Zielona — Zespół kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba: kościół parafialny z 1554–

1570 r., rozbudowany w 1787 r.; katolicki cmentarz grzebalny z XVI/XVII wieku; kaplica 

cmentarna p.w. św. Joachima z końca XIX wieku. 

 Raczkowice — stanowisko archeologiczne: osada z epoki neolitu (kultura pucharów 

lejowatych, kultura ceramiki sznurowej), cmentarzysko kultury przeworskiej z okresu wpływów 

rzymskich, osada z wczesnego średniowiecza; 

 Ulesie — park oraz pozostałości po zespole dworskim z XIX wieku. 

 

Pomoc społeczna 

W roku 2012 liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy 

społecznej wynosiła 119, a liczba osób korzystających z tej pomocy — 332; ich udział w ogólnej 

liczbie ludności wyniósł 8,2%.  

 

Tabela 14 Liczba rodzin korzystająca z pomocy społecznej wg powodów jej przyznania w Dąbrowie 

Zielonej w latach 2008–2012 

Powody trudnej sytuacji życiowej 

Liczba rodzin korzystających                 

z pomocy 

2008 2009 2010 2011 2012 

Ubóstwo   15 23 54 53 63 

Bezrobocie 30 43 55 62 69 

Niepełnosprawność 22 23 28 25 47 

Długotrwała choroba 14 18 20 25 35 

Przemoc w rodzinie 0 0 0 0 1 

Ochrona macierzyństwa 7 7 8 0 0 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 17 25 46 46 34 

Alkoholizm 2 0 1 1 12 

Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu 

karnego 
1 1 0 0 5 
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Klęska żywiołowa lub ekologiczna/ Zdarzenie losowe 0 0 0 1 1 

Zasiłki rodzinne 316 309 301 277 255 

Fundusz alimentacyjny 11 11 12 13 12 

Źródło: Urząd Gminy w Dąbrowie Zielonej 

 

Najczęstszą przyczyną przyznawania pomocy społecznej jest bezrobocie, a liczba rodzin w tej 

kategorii znacząco wzrosła w ciągu ostatnich 5 lat. W tym okresie nastąpił wzrost liczby rodzin 

korzystających z pomocy ze względu na ubóstwo. Liczną grupą są rodziny uzyskujące pomoc 

społeczną z tytułu niepełnosprawności albo długotrwałej choroby. Znaczną część środków przekazuje 

się również na zwalczanie bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Niepokojący jest 

gwałtowny wzrost liczby rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu.  

Analizując Tabelę 15 nasuwa się wniosek, iż problemy z jakimi borykają się rodziny w gminie 

Dąbrowa Zielona nasiliły się od 2008 r.  

 

Tabela 15 Źródła finansowania pomocy społecznej w gminie Dąbrowa Zielona w latach 2008–2012 w zł 

Źródło: Urząd Gminy w Dąbrowie Zielonej 

 

Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego, ma szerokie kompetencje do świadczenia 

pomocy społecznej nałożone Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dla realizacji 

celów własnych dysponuje pewnymi środkami. Kwota wydatkowana na zadania własne wzrosła 

w ciągu ostatnich 5 lat, gdyż rozszerzyły się kompetencje gminy w tym zakresie.  

 

Bezpieczeństwo publiczne 

Na terenie gminy działa 9 jednostek OSP, w tym 2 włączone do krajowego rejestru 

ratowniczo-gaśniczego. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej to: 

 OSP w Dąbrowie Zielonej; 

 OSP w Borowcach; 

 OSP w Soborzycach; 

 OSP w Raczkowicach; 

Rok 
Zadania własne 

 

Zadania własne  

z dofinansowaniem 

Zadania 

zlecone 

EFS Realizacja 

projektu 

systemowego PO KL 

2008 115.277 179.624 1.205.533 27.704 

2009 132.464 169.570 1.208.837 143.553 

2010 170.055 200.180 1.333.211 121.196 

2011 145.000 210.000 1.343.680 79.567 

2012 198.610 233.998 1.094.591 111.965 
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 OSP w Cielętnikach; 

 OSP w Olbrachcicach; 

 OSP w Dąbku; 

 OSP w Św. Annie; 

 OSP w Ulesiu. 

 

Sport, turystyka i rekreacja 

 Na terenie gminy Dąbrowa Zielona znajduje się baza sportowa składająca się z orlika i hali 

sportowej przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie Zielonej. Na terenie gminy działają 3 kluby 

sportowe: 

 „Dąbrowianka” w Dąbrowie Zielonej — klub piłki nożnej założony w 1963 r., w sezonie 

2012/2013 składał się z 12 zawodników; 

 „Start” w Soborzycach — klub piłki nożnej założony w 1961 r., klub dzieli się na kadrę 

seniorów (zawodnicy w wieku około 20 lat) oraz juniorów starszych; 

 „Wilk” w Dąbrowie Zielonej — klub armwrestlingu. W 2012 r. odbyły się I Otwarte 

Mistrzostwa Powiatu Częstochowskiego. 

Ponadto, gmina promuje bieganie poprzez organizację Festiwalu Biegów.  

 

Aktywność społeczna 

W Dąbrowie Zielonej działa Gminne Koło Gospodyń Wiejskich, które jest nośnikiem tradycji 

ludowej. Koła gospodyń wiejskich funkcjonują również w Cielętnikach, Zaleszczynach i Borowcach.  

W gminie funkcjonuje także zespół teatralny „Dąbrowianie”, który jest zespołem amatorskim i 

działa w ramach Gminnego Ośrodka Kultury od 1994 r.  

Prężnie działa Młodzieżowa Orkiestra Dęta, która powstała w lutym 1993 r. W skład orkiestry 

wchodzą dzieci i młodzież w wieku 9–24 lata. Od 2006 r. orkiestrze towarzyszy grupa „Mażoretek”. 

Na terenie gminy działa Stowarzyszenie „Dąbrowiacy”, którego głównym celem 

jest integracja społeczności lokalnej oraz prowadzenie działań rzecz rozwoju Gminy Dąbrowa 

Zielona.  

 Na terenie gminy funkcjonuje Dąbrowski Klub Seniora i Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi 

Soborzyce, które prowadzi Niepubliczną Szkołę Podstawową w Soborzycach. 

Przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury wydawany jest magazyn Nowiny z Gminy w 

wersji papierowej oraz elektronicznej. Gazeta zawiera informacje na temat głównych wydarzeń w 

gminie w tym m.in. o imprezach, pracach Rady Gminy.  

Gmina Dąbrowa Zielona organizuje szereg imprez kulturalnych w tym w szczególności:  

 Gminny Turniej Tenisa Stołowego;  

 Międzygminny Przegląd Zespołów Ludowych i Folklorystycznych;  
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 Obrzędy Nocy Świętojańskiej; 

 Wojewódzki Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych; 

 Festyn „Wielka Lipa” w Cielętnikach. 

 

 

CZĘŚĆ II  — ANALIZA SYTUACJI GOSPODARCZEJ 

 

Rolnictwo
4
 

Cechą rolnictwa w gminie jest duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych oraz znaczna ilość 

gruntów odłogowanych. Ponadto  towarzyszy temu bardzo słabe wyposażenie w urządzenia obsługi 

rolnictwa (przetwórstwo rolne). Na terenie gminy nie ma ośrodka usług remontowo-sprzętowych dla 

rolnictwa. Rolnictwo charakteryzuje się niskim poziomem dochodowości. 

Pogłębiające się trudności w zbyciu tradycyjnej produkcji roślinnej oraz niska opłacalność, 

zmuszają do wprowadzenia nowych upraw, na które istnieje zapotrzebowanie na rynku. Zaleca się 

zakładanie gospodarstw specjalistycznych, które ukierunkowane będą na jeden rodzaj produkcji 

rolnej. Rosnące zapotrzebowanie na produkty rolnictwa ekologicznego wymagać będą od rolników 

racjonalnego stosowania nawożenia organicznego i mineralnego oraz wprowadzania biologicznych 

metod ochrony roślin. Produkcja rolna powinna koncentrować się jedynie na najlepszych gruntach 

z ukierunkowaniem na specjalizację pod kątem zapotrzebowania przemysłu rolno-spożywczego. 

Lepszą opłacalność produkcji rolnej można osiągnąć poprzez samoorganizację rolników w grupach 

producenckich. 

Za osoby zatrudnione w rolnictwie uznano tylko te, dla których głównym i wyłącznym 

źródłem dochodów jest praca w rolnictwie. W roku 2011 na terenie gminy Dąbrowa Zielona 393 

osoby utrzymywały się głównie z rolnictwa. Stanowiły one 12,3% ludności wiejskiej w wieku 

produkcyjnym (18–65 lat). Wśród tych osób najwięcej, bo 190 (48,3%), stanowili rolnicy w przedziale 

wiekowym od 41 do 54 lat. Drugą grupę stanowili ludzie młodzi w wieku do 40 lat — 101 osób 

(25,7%) oraz w wieku przedemerytalnym — 94 osoby (23,9%). Najmniejszą grupę zatrudnionych 

w rolnictwie stanowiły osoby w wieku powyżej 65 lat — tylko 8 osób. Najwięcej osób utrzymujących 

się wyłącznie z rolnictwa zamieszkuje Soborzyce (76 osób) i Ulesie (70 osób), a najmniej Milionów (2 

osoby), Dąbek (6 osób) i w Nową Wieś (9 osób). 

 

 

 

                                                      
4 Źródło: Program prac urządzeniowo-rolnych dla gminy Dąbrowa Zielona z roku 2011 
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Tabela 16 Zatrudnienie w rolnictwie w gminie Dąbrowa Zielona — dane za rok 2011 

Obręb 

Zatrudnienie w rolnictwie wg wieku 

ogółem 

do 40 lat 41–54 lat 55–65 lat 
powyżej 65 

lat 

% 

ludności 

w wieku 

produkcy

jnym 

ogółem 

liczba % liczba % liczba % liczba % 

Borowce 10 4 40,0 6 60,0 0 0 0 14,1 

Cielętniki 30 11 36,7 9 30,0 10 33,3 0 8,9 

Cudków 13 4 30,8 5 38,5 4 30,8 0 20,6 

Dąbek 6 0 0 5 83,3 1 16,7 0 5,3 

Dąbrowa Zielona 49 12 24,5 19 38,8 18 36,7 0 7,0 

Lipie 14 2 14,3 7 50,0 5 35,7 0 38,9 

Milionów 2 0 0 2 100,0 0 0 0 4,7 

Nowa Wieś 9 3 33,3 3 33,3 1 11,1 2 8,3 

Olbrachcice 52 16 31,0 26 50,0 9 17,3 1 15,6 

Raczkowice 49 8 16,3 28 57,1 10 20,4 3 19,1 

Soborzyce 76 16 21,1 42 55,3 17 22,4 1 11,9 

Święta Anna 13 1 7,7 8 61,5 3 23,1 1 8,6 

Ulesie 70 24 34,3 30 42,9 16 22,9 0 20,5 

Gmina ogółem 393 101 25,7 190 48,3 94 23,9 8 12,3 

Źródło: Program prac urządzeniowo-rolnych dla gminy Dąbrowa Zielona z 2011 r. 

Na terenie gminy jest słabe zaplecze obsługujące rolnictwo. Brak jest punktów skupu płodów 

rolnych. Zakłady przemysłu rolno-spożywczego to 3 piekarnie i 1 zakład przetwórstwa owocowo-

warzywnego.  

W gminie Dąbrowa Zielona przeciętnie na 1 gospodarstwo rolne przypada 6,4 działki 

ewidencyjnej o średniej powierzchni 0,54 ha. Największe rozdrobnienie, określone średnią ilością 

działek w gospodarstwie, występuje we wsi Dąbek (10,7 działek ewidencyjnych), Lipie (9,0), Ulesie 

(7,4) i Raczkowice (7,1). Średnia powierzchnia działki oscyluje od 0,32 ha w Lipiu do 0,94 ha 

w obrębie Cudków. Do grupy obrębów o największej średniej powierzchni działki należy Cudków —

0,94 ha, Nowa Wieś — 0,88 ha oraz Cielętniki — 0,70 ha. Natomiast najmniejsza średnia 
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powierzchnia działki jest w obrębach Lipie — 0,32 ha oraz Święta Anna — 0,37 ha. Najmniejszą 

średnią powierzchnię działki mają gospodarstwa w grupie obszarowej 1,00 ha–1,99 ha i wynosi ona 

0,46 ha. Największą zaś średnią powierzchnię działki mają gospodarstwa w grupie obszarowej 

powyżej 15 ha i wynosi ona 1,68 ha. 

 

Leśnictwo 

Na terenie gminy Dąbrowa Zielona gospodarka leśna prowadzona jest przez Nadleśnictwo 

Gidle, podlegle Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. 

Teren gminy Dąbrowa Zielona charakteryzuje się stosunkowo dużym udziałem lasów. Duże 

kompleksy leśne znajdują się we wschodniej, środkowej i zachodniej części gminy. Na pozostałym 

obszarze występują niewielkie powierzchnie lasów właścicieli prywatnych, będące głównie wynikiem 

sukcesji naturalnej (zarastania łąk, terenów poeksploatacyjnych itp.) lub też celowego zalesiania 

gruntów niższych kategorii. 

Dominującym gatunkiem siedliskowym lasów na terenie gminy jest bór świeży oraz bór 

mieszany świeży. Są to najczęściej bory sosnowe z niewielkim udziałem gatunków liściastych. 

Według danych z ewidencji gruntów, powierzchnia lasów i gruntów leśnych oraz gruntów 

zadrzewionych i zakrzewionych wynosi 3427,16 ha. W czerwcu i lipcu 2011 r. zinwentaryzowano 

174,77 ha lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, które nie są ujawnione w ewidencji 

gruntów. Obliczony wskaźnik lesistości (uwzględniający również zinwentaryzowane lasy, grunty 

zadrzewione i zakrzewione) dla gminy Dąbrowa Zielona wynosi 36,0%. Stopień lesistości wykazuje 

duże zróżnicowanie w poszczególnych obrębach ewidencyjnych. Obręby o najwyższym stopniu 

lesistości to Milionów (92,5%), Nowa Wieś (83,8%) i Borowce (70,7%). 

 

Aktywność gospodarcza mieszkańców 

W rejestrze REGON w roku 2012 zostały zarejestrowane 202 podmioty gospodarki 

narodowej. 

Tabela 17 Zestawienie liczbowe podmiotów gospodarki narodowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona wg 

rodzajów działalności  na tle powiatu, województwa i kraju (dane za rok 2012) 

Wyszczególnienie 
Gmina Dąbrowa 

Zielona 

Powiat 

Częstochowski 

Województwo 

Śląskie 

Polska 

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 9 601 5198 91363 

Przemysł i budownictwo 54 3 078 97 270 856 522 

Pozostała działalność  139 6 369 351 028 3 027 449 

Ogółem  202 10 048 453 496 3 975 334 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 



46 
 

 

Przeważającym rodzajem działalności zarówno w gminie, jak i na pozostałych obszarach jest 

działalność pozarolnicza. Znaczna część podmiotów pochodzi też z branży przemysłowej 

i budownictwa.  

Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 10 tys. ludności w roku 2011 wynosiła 

w Dąbrowie Zielonej 522, a osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 10 tys. ludności 

— 399 osób. W Bazie Przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej zarejestrowanych jest 141 podmiotów (stan na rok 2013). Działalność gospodarcza 

podejmowana przez mieszkańców gminy to głównie produkcja oraz sprzedaż odzieży i obuwia, 

a także usługi ubezpieczeniowe, budowlane, naprawa aut i mechanika pojazdowa oraz transport 

towarów i oświetlenie.  

 

Tabela 18 Podmioty gospodarcze w gminie Dąbrowa Zielona na tle powiatu, województwa i kraju —  stan 

na rok 2012 

Wyszczególnienie 
Gmina Dabrowa 

Zielona 

Powiat 

Częstochowski 

Województwo 

Śląskie 
Polska 

Sektor publiczny 13 368 16 359 123 506 

Sektor prywatny 189 9680 437 137 3 851 828 

Podmioty gospodarki 

wg wielkości klas 

[jedn. gosp.] 

0–9 

10–49 

50–249 

250–999 

1000 i więcej 

 

 

 

189 

13 

0 

0 

0 

 

 

 

9517 

477 

51 

2 

1 

 

 

 

429909 

19302 

3708 

500 

77 

 

 

 

3794489 

146489 

29787 

3779 

790 

Liczba podmiotów 

wpisanych do rejestru 

REGON na 10 tys. ludności 

522 742 982 1032 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

Powyższa tabela odzwierciedla podział podmiotów między sektorem prywatnym a publicznym. 

Wyraźnie widać, że dominujący jest sektor prywatny (ponad 90% wszystkich podmiotów 

gospodarczych).  Pod względem wielkości najbardziej liczne są  małe podmioty zatrudniające do 9 

pracowników. Na terenie gminy Dabrowa Zielona nie występuję większe zakłady — maksymalna 

liczba zatrudnionych wynosi 49.  
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CZĘŚĆ III — ANALIZA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

 

Mieszkalnictwo 

Stan zasobów mieszkaniowych w gminie Dąbrowa Zielona na rok 2012 wynosił 1 545 

mieszkań. Jedno mieszkanie ma przeciętnie 78,1 m
2 

powierzchni użytkowej, a na jedną osobę 

przypada 30 m
2
. Według danych udostępnionych za rok 2009 i 2010, średnia powierzchnia użytkowa 

mieszkania wynosiła odpowiednio 76,6 m
2
 oraz 76,9m

2
. 

 

Komunikacja 

Pod względem sieci infrastruktury drogowej, gmina Dąbrowa Zielona należy do regionów 

o średnio rozwiniętej strukturze sieci drogowej. Główne szlaki komunikacyjne przebiegające przez 

teren gminy to drogi wojewódzkie o numerach 786 i 784, a także niewielki fragment drogi 

wojewódzkiej nr 793 (Siewierz — Żarki — Janów — Św. Anna). Uzupełnienie sieci dróg układu 

podstawowego stanowią drogi powiatowe i gminne, które ułatwiają połączenia pomiędzy sołectwami, 

dojazdy do pól, łąk, pastwisk i lasów. Duża część z nich to drogi nieutwardzone, łączące tereny 

zabudowane i tereny upraw polowych oraz leśnych. Stan techniczny sieci dróg w gminie jest 

niezadowalający i wymaga przeprowadzenia niezbędnych prac modernizacyjnych. 

 

Tabela 19 Wykaz dróg w gminie Dąbrowa Zielona — stan na rok 2011 

Drogi wojewódzkie  

784 Święta Anna — Dąbrowa Zielona — Cielętniki — Radomsko 

786 Częstochowa — Święta Anna — Koniecpol  

Drogi powiatowe 

1035S Garnek — Dąbek — Wola Mokrzeska 

1029S Garnek — Lipie — Święta Anna 

08403 Sekursko — Soborzyce 

1081S Żytno — Sekursko — Cielętniki 

1083S Lipie — Nowa Wieś — Raczkowice 

1084S Raczkowice — Soborzyce — Łabądź 

1087S Nowa Wieś — Darowa Zielona 

1088S Dąbrowa Zielona — Borowce — Koniecpol 

Drogi gminne 

700001S Olbrachcie — Dąbrowa Zielona tzw. „Dolna” 

700002S Olbrachcie — Rogaczew — Borowce 

700003S Soborzyce — Huby Soborzyckie 
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700004S Soborzyce — Cudków — Niebyła 

700005S Soborzyce — Zaleszczycy 

700006S Dąbek — Milionów — do granicy gminy Przyrów (Knieja) 

700007S Cielętniki — Michałopol  — do granicy gminy Gidle 

700008S Borowce — do granicy gminy Koniecpol (Łysiny) 

700009S Soborzyce — Cielętniki 

700010S Maćkówka — Dąbrowa Zielona 

700011S Ulesie — Zagony 

Źródło: Program prac urządzeniowo-rolnych dla gminy Dąbrowa Zielona z roku 2011 

 

Długość dróg według ewidencji gruntów wynosi 289,86 km. W trakcie inwentaryzacji 

terenowej stwierdzono, że 26,02 km dróg ewidencyjnych nie istnieje w terenie, co stanowi 8,98% dróg 

ujawnionych w ewidencji gruntów. Najwięcej zlikwidowanych dróg jest w obrębach Dąbrowa Zielona 

— 12,40 km, Lipie — 2,69 km, i Dąbek — 2,68 km. Zinwentaryzowano 46,24 km dróg istniejących 

w terenie, które nie są ujawnione w ewidencji gruntów. Te stanowią 14,91% istniejących dróg ogółem. 

Najwięcej dróg nieujawnionych w ewidencji gruntów jest w obrębach Soborzyce — 8,45 km, 

Cielętniki — 6,80 km i Dąbrowa Zielona — 6,17 km. 

Wskaźnik gęstości dróg uwzględniający drogi faktycznie występujące w terenie i odniesiony 

do powierzchni ogólnej gminy wynosi 3,10 km na 100 ha. Największa gęstość dróg występuje 

w obrębach Dąbek — 4,29 km na 100 ha i Raczkowice — 4,11 km na 100 ha,  a najniższa w obrębie 

Nowa Wieś — 1,32 km na 100 ha. W wyniku inwentaryzacji terenowej określono również rodzaj 

nawierzchni dróg —  na terenie gminy Dąbrowa Zielona dróg o trwałej nawierzchni jest 111,44 km. 

 

Sieć wodociągowa 

Na terenie gminy Dąbrowa Zielona zlokalizowane są ujęcia wód podziemnych 

w miejscowości Dąbek, Olbrachcice, Borowce, Soborzyce. Nie wszystkie wsie na terenie gminy 

Dąbrowa Zielona korzystają ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Według stanu na rok 2013 

brakuje zaopatrzenia w miejscowości Soborzyce-Maćkówka, Rogaczew i Milionów — 

łącznie około 80 budynków, co może stanowić około 5% ogólnej liczby budynków na terenie 

gminy. Projekty zwodociągowania tych miejscowości są w fazie opracowania, a ich realizacja 

przewidziana jest już na rok bieżący. Mieszkańcy zaopatrują się w wodę z indywidualnych ujęć, 

zazwyczaj studni kopanych oraz wodociągów lokalnych.  

Dane GUS z roku 2012 wykazują, że mieszkańcy korzystający z instalacji wodociągowej 

stanowią nieco ponad 90% ogółu. W roku 2012 oddano do użytku 21,1 km sieci wodociągowej wraz z 
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przyłączami dla miejscowości Raczkowice Kolonia, Nowa wieś, Lipie, Zalas Biedy, Soborzyce-

Osiny, Cudków, Niebyła i Zaleszczyny. 

 

Sieć kanalizacyjna 

Obecnie na terenie gminy brak jest systemu kanalizacyjnego odprowadzającego ścieki do 

zbiorczej oczyszczalni ścieków —  tylko 1,3% mieszkańców korzysta z instalacji kanalizacyjnej (stan 

na 2011 r.). Na terenie gminy nie działa oczyszczalnia ścieków. Ścieki gromadzone są 

w bezodpływowych zbiornikach i wywożone do oczyszczalni ścieków w Przyrowie. Poza tym, działa 

10 przydomowych oczyszczalni ścieków.  

 

Zaopatrzenie w gaz 

Na terenie gminy nie występuje sieć gazowa, dlatego mieszkańcy zmuszeni są zaopatrywać się 

w gaz poprzez butle gazowe. Zaopatrzenie w ciepło na terenie gminy oparte jest o lokalne źródła 

ciepła, tj. paleniska domowe. Na terenie gminy brak jest instalacji działających w oparciu 

o alternatywne źródła energii. 

 

Elektroenergetyka 

Odbiór energii elektrycznej na terenie gminy Dąbrowa Zielona odbywa się z głównego punktu 

zasilającego 110/15 kV zlokalizowanego w Koniecpolu. Zasilanie odbywa się magistralnymi liniami 

napowietrznymi 15 kV poprzez stacje transformatorowe 15/0,4 kV. Przez teren gminy przebiega 

krajowa sieć napowietrzna wysokiego napięcia linia 220 kV — relacji Joachimów — Kielce oraz linia 

110 kV  — relacji Koniecpol — Żytno pracująca jako 15 kV. Linie te posiadają strefy oddziaływania 

promieniowania elektromagnetycznego, które stanowią ograniczenie dla zainwestowania. 

Stacje transformatorowe posiadają rezerwy dla obsługi nowych odbiorców, a sieć energetyczna 

średniego i niskiego napięcia jest w zarządzaniu rejonu energetycznego w Częstochowie. Na terenie 

gminy nie notuje się większego wzrostu zapotrzebowania mocy. W istniejącej gospodarce 

wolnorynkowej, gdzie nie ma ograniczeń w uzyskaniu potrzebnej mocy, barierę zwiększenia jej 

zapotrzebowania mogą stanowić parametry istniejącej sieci przesyłowej średniego i niskiego napięcia 

oraz istniejące moce stacji transformatorowych 15/0,4 kV. Zapewnienie ciągłości wymaga 

systematycznej modernizacji sieci oraz rozbudowę istniejących urządzeń elektroenergetycznych dla 

nowych inwestycji. 

 

Gospodarka odpadami stałymi 

Gmina zrezygnowała z budowy gminnego wysypiska śmieci ze względu na znaczne koszty 

przedsięwzięcia oraz brak dogodnego terenu pod lokalizację wysypiska śmieci. Nieczystości 

komunalne wywożone są na wysypisko śmieci w Młynku Sobuczynie. Obecnie jedyną metodą 
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unieszkodliwiania odpadów komunalnych jest ich składowanie. Odpady komunalne na terenie 

nieruchomości gromadzone są w specjalnych pojemnikach z tworzyw sztucznych oraz w workach 

i jest to zbiórka selektywna.  

 

Telekomunikacja 

Na terenie gminy znajdują się przekaźniki telefonii komórkowej. Stacje takie zlokalizowane są 

w Dąbrowie Zielonej, Olbrachcicach, Soborzycach, Świętej Annie i Cielętnikach. W zakresie 

dostępności do internetu, na terenie gminy swoje usługi świadczą prywatni dostawcy zapewniający 

internet. 

CZĘŚĆ IV — POWIĄZANIA ZEWNĘTRZNE 

 

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” jest Lokalną Grupą Działania, czyli związkiem partnerów 

publicznych, społecznych i gospodarczych wspólnie podejmujących działania na rzecz rozwoju 

obszaru, na którym funkcjonuje. W jej skład wchodzi 6 gmin wiejskich (Dąbrowa Zielona, Kłomnice, 

Kruszyna, Miedźno, Mykanów i Rędziny) położonych w północnej części województwa śląskiego na 

terenie powiatów częstochowskiego i kłobuckiego. Ogólna powierzchnia LGD to 688 km
2
, którą 

zamieszkuje 53 955 osób.  
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