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Aby Gmina Zator w pełni mogła wykorzysty-
wać swoje atuty i rozwijać się w warunkach inte-
gracji europejskiej i wzrastającej roli samorządów 
lokalnych musi posiadać jasno sprecyzowane kie-
runki działań, usystematyzowane w postaci spój-
nego dokumentu, jakim jest Strategia Rozwoju. 

przyjazne dla mieszkańców. Taka gmina może pre-
tendować do miana przodującego ośrodka w re-
gionie oraz liczącej się gminy województwa ma-
łopolskiego.

Rozwój gminy, musi uwzględniać też to, co 
jest istotne dla każdej społeczności – historię i tra-
dycję.

Najważniejsze obszary, na których opie-
ra się Strategia Rozwoju Gminy Zator zostały 
zgrupowane w czterech obszarach strategicz-
nych. W ramach każdego obszaru strategicznego 
sformułowano cel strategiczny, który opisuje głów-
ne kierunki interwencji w ramach obszaru.

W strategii zaplanowano realizację konkret-
nych zadań, a także określono cele długofalowe.

WSPÓLNA STRATEGIA

Gmina Zator – „Serce Doliny Karpia”, której 
atrakcyjność dla inwestorów i turystów oraz 
poprawa jakości życia mieszkańców kształto-
wana jest poprzez wielowiekowe tradycje ho-
dowli karpia, dziedzictwo historyczne Księ-
stwa Zatorskiego i unikalne walory przyrod-
nicze oraz położenie pomiędzy aglomeracja-
mi Krakowa i Śląska.

Zasobność gminy i jakość życia zależą nie tyl-
ko od sfery gospodarczej. Równie ważnymi czyn-
nikami są na przykład: bezpieczeństwo publiczne, 
zdrowie, oświata kultura, sport.

Tylko działania uwzględniające wszystkie te 
aspekty pozwolą stworzyć z Gminy Zator miejsce 

Dlatego władze samorządowe przy współudziale 
mieszkańców przygotowały i w lutym 2005r. przy-
jęły „Strategię Rozwoju Gminy Zator 2005 – 2013”.

Poniżej przedstawione zostały ogólne założe-
nia tego dokumentu i strategiczne cele jakie po-
stawiliśmy przed sobą.

MISJA GMINY

Gmina Zator posiada bardzo duży potencjał 
w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji, w chwi-
li obecnej potencjał ten jest niewykorzystywany 
i turystyka ma jedynie marginalne znaczenie. Ze 
względu na korzystną lokalizację, w stosunku do 
dużych aglomeracji Zatorszczyzna ma szanse stać 
się ośrodkiem tzw. turystyki weekendowej oraz tu-
rystyki ukierunkowanej na wędkarstwo i ekologię.

W realizację projektu „Dolina Karpia” zaangażo-
wanych jest już 6 gmin.

Głównym celem w ramach obszaru I „Dolina 
Karpia” jest tworzenie warunków dla rozwoju tu-
rystyki i rekreacji poprzez podejmowanie działań 
związanych: 

 ze stworzeniem kompleksowej i spójnej ofer-
ty turystycznej opartej na naturalnych zasobach 
środowiska, 

Wykreowanie z „Doliny Karpia” Europejskiego Centrum Wędkarstwa 

– pełne wykorzystanie walorów historycznych, krajobrazowych i przyrodniczych

Cel strategiczny w ramach obszaru I 
„Dolina Karpia”

 z rozwojem infra-
struktury turystycz-
nej (pola namioto-
we, ścieżki rowero-
we itp.),

 z lokalnym rozwojem 
turystyki przez wzrost 
aktywności miesz-
kańców i powstanie 
nowych podmiotów 
gospodarczych zwią-
zanych z agro- i eko- 
turystyką.
Sukcesem naszej społeczności jest przyznanie 

wyróżnienia w plebiscycie „Małopolski  Smak” za 
kultywowanie małopolskich tradycji kulturalnych 
i promowanie zatorskiego karpia.

Strategia Rozwoju Gminy Zator do roku 2013 jest niezmiernie ważnym dokumentem dla naszej 

społeczności. Określa ona pożądane kierunki zmian w sferze społecznej, gospodarczej i  ekologicznej 

Gminy na najbliższe 8 lat.

Jej ustalenia stanowić będą merytoryczną podstawę do prowadzenia długookresowej i syste-

matycznej polityki rozwoju Gminy Zator, a  także ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe, 

w tym z Unii Europejskiej, na współfinansowanie zamierzonych przedsięwzięć.

Mamy nadzieję, że zapisy Strategii Rozwoju Gminy Zator staną się płaszczyzną obywatel-

skiego porozumienia „ponad podziałami” wszystkich sił samorządowych, społecznych i gospodar-

czych naszej gminy.

Rada Miejska i Burmistrz Miasta dziękują wszystkim Osobom, Organizacjom i Instytucjom, 

które – poprzez zgłaszanie swoich opinii, uwag i propozycji – w istotny sposób przyczyniły się do 

powstania Strategii Rozwoju Gminy Zator. Wyrażamy nadzieję, że niniejszy dokument stanie się 

podstawą dla wspólnych działań realizacyjnych dla dobra i pomyślności mieszkańców naszej „ma-

łej ojczyzny”.

Szanowni Państwo, 
Mieszkańcy Gminy Zator!

Burmistrz Zatora 

mgr inż. Zbigniew Biernat

Przewodniczący  Rady Miejskiej

Jerzy Augustyniak
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 z bazą edukacyjną, kulturalną i sportową – za-
pewnienie wysokiego poziomu nauczania w 
szkołach,  inwestycje w bazę lokalową i księgo-
zbiór bibliotek, adaptację budynku kina na cele 
kulturalno-oświatowe oraz działania wspiera-
jące wzmacnianie zaplecza materialnego bazy 

sportowej,
 z budownictwem mieszkaniowym,
 ze zdrowiem i bezpieczeństwem mieszkań-

ców,
 z nowoczesnym zarządzaniem gminą.

Stan środowiska naturalnego, działania pro-
ekologiczne oraz zachowanie historycznych walo-
rów gminy to jedne z podstawowych czynników 
determinujących rozwój lokalny.

W ramach tego obszaru działania gminy naj-
ważniejszymi zadaniami, które przyczynią się do 
ochrony środowiska naturalnego są:

 budowa sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja 
istniejących odcinków,

 rozbudowa ujęć wody oraz modernizacja ist-
niejącej sieci.
Niemniej ważnym elementem dla rozwoju lo-

kalnego ujętego w ramach tego celu strategiczne-
go jest:

 przeprowadzenie odnowy centrum zabyt-
kowego miasta oraz stopniowo centrów 

Zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych dla mieszkańców gminy

Cel strategiczny w ramach obszaru III 
„Społeczeństwo”

poszczególnych wsi,
 zabezpieczenie przeciwosuwiskowe zagrożo-

nych terenów,
 likwidacja barier architektonicznych i komuni-

kacyjnych.

Zachowanie walorów przyrodniczych i historycznych gminy

Cel strategiczny w ramach obszaru IV 
„Ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego”

Strategia Rozwoju Gminy Zator do roku 2013 
tworzy podstawę do optymalnych rozwiązań we 
wszystkich obszarach życia lokalnej społeczności.

Programy strategiczne i harmonogramy są na-
rzędziami służącymi do realizacji założeń strate-
gii. Burmistrz Zatora poprzez odpowiednie działy 
Urzędu Miejskiego i jednostki organizacyjne wdra-
ża ją, kontroluje oraz monitoruje.

Działania wykraczające poza kompetencje sa-
morządu gminnego wymagają szerokiego zaan-
gażowania się wszystkich podmiotów w proces re-
alizacyjny. Ważną rolę w procesie wdrażania Stra-
tegii Gminy Zator odgrywają wszyscy mieszkańcy. 
Z myślą o nich i  przy ich udziale strategia powstała 
i tylko współpracując możemy ją zrealizować.

Mamy strategię żywą, nowoczesną, dostoso-

waną do potrzeb chwili. Mamy szansę by wyty-
czone w niej cele zostały zrealizowane. Samorząd 
Gminy Zator w ramach realizacji Strategii Rozwo-
ju Gminy podejmie współpracę w jak najszerszym 
zakresie ze wszystkimi mieszkańcami i organizacja-
mi zainteresowanymi osiągnięciem wytyczonych 
w niej celów.

Przedstawiając Państwu główne założenia 
Strategii Rozwoju Gminy Zator zapraszamy wszyst-
kich zainteresowanych do współpracy i nawiązania 
bezpośredniego kontaktu.

Pełny tekst Strategii i Planu Lokalnego Roz-
woju Gminy Zator jest dostępny na stronie in-
ternetowej  www.zator.iap.pl oraz w Urzędzie 
Miejskim w Zatorze, Rynek 10.

Bezrobocie jest obec-
nie najistotniejszym proble-
mem gospodarczym jak rów-
nież społecznym występują-
cym na terenie gminy. Wiąże 
się ono bezpośrednio z postę-
pującym zjawiskiem zubożenia 
wielu rodzin.

Stymulowanie wzrostu 
w  sektorze lokalnych przed-
siębiorstw i wspieranie ich 
działalności to zasadnicze ele-
menty polityki gospodarczej 
władz samorządowych Gminy 
Zator. Działania podjęte przez 
samorząd będą obejmowały 
w szczególności:

 realizację stref rozwoju gospodarczego przy 
obwodnicy miasta - pozyskanie terenu oraz 
kompleksowe uzbrojenie w niezbędną infra-
strukturę,

 usprawnienie dostępu komunikacyjnego gmi-
ny do autostrady A4, polepszenie dojazdu do 
lotniska w Krakowie i Katowicach, eliminacja 

ruchu tranzytowego z centrum miasta po-
przez budowę obwodnicy,

 budowę sieci dróg i infrastruktury około dro-
gowej odpowiedniej jakości, dostosowanej do 
potrzeb mieszkańców, jak i przedsiębiorców,

 wsparcie inicjatyw mieszkańców oraz budowę 
systemu doradczego i szkoleniowego dla osób 
chcących zakładać własne firmy.

Rozwój społeczny ma szczególne znaczenie 
dla zapewnienia jak najlepszych standardów życia 
mieszkańcom Gminy Zator. Odpowiednie warun-
ki życia: mieszkaniowe, zdrowotne, socjalne, edu-
kacyjne, bezpieczeństwo publiczne czy możliwość 
spędzania wolnego czasu aktywnie, wpływają na 
utożsamianie się i zaangażowanie mieszkańców w 
życie publiczne „małej ojczyzny”.

Działania w ramach tego obszaru  będą reali-
zowane w kilku płaszczyznach, związanych mię-
dzy innymi:

Stworzenie korzystnych warunków dla inwestorów oraz pobudzenie 

aktywności gospodarczej i zawodowej mieszkańców gminy

Cel strategiczny w ramach obszaru II 
„Aktywność gospodarcza”

JAKA PRZYSZŁOŚĆ?


